
Ata da Reunião Virtual do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada no dia 12
(doze) do mês de maio de 2020. Considerando a impossibilidade de realização de sessões plenárias
presenciais, em decorrência da determinação de isolamento social, reuniram-se pelo meio eletrônico
de comunicação whatsApp os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para
deliberar sobre as ações para conter a propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde
da população idosa de Pará de Minas contra o Coronavírus – COVID-9. A reunião foi organizada e
coordenada pela conselheira Áglia Campolina. Inicialmente a conselheira Áglia apresentou o e-mail
recebido  pelo  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa,  COMID,  de  Pará  de  Minas,
enviado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em 03 de abril de 2020, solicitando
ações  focadas  no  atendimento  emergencial  as  ILPI’s  que  visem  ajudas  com  alimentação  e
equipamentos de proteção neste momento de pandemia que atinge o país especificamente a pessoa
idosa.  O Conselho Nacional solicitou ainda que os conselhos municipais utilizem o recurso do
Fundo Municipal do Idoso para esse fim. Áglia apresentou aos conselheiros o saldo atual da conta
do Fundo Municipal do Idoso – R$ 30.130,94 (trinta mil, cento e trinta reais e noventa e quatro
centavos). Os conselheiros aprovaram a destinação do recurso à Organização da Sociedade Civil
que executa o serviço de acolhimento institucional para idosos no Município de Pará de Minas. Foi
apresentado também o Plano de Aplicação dos Recurso do Fundo Municipal do Idoso de Pará de
Minas para o exercício de 2020 e aprovado pelos conselheiros. O recuso deverá ser utilizado para
apoio a Instituição de Longa Permanência de Idosos do Município de Pará de Minas no valor de R$
30.000,00 (trinta  mil  reais).  Os conselheiros  deliberaram que o recurso deverá ser  repassado à
entidade Cidade Ozanan de Pará de Minas, única entidade de acolhimento institucional para idosos
no  Município,  para  a  aquisição  de  insumos  e  contratação  de  serviços  necessários.  Quanto  a
utilização do recurso, ficou deliberado que poderá ser utilizado para: pagamento de pessoal para
garantia  das  funções  essenciais  e  inerentes  aos  serviços  socioassistenciais  de  acolhimento
institucional, para as substituições temporárias de trabalhadores classificados dentro no grupo de
risco do COVID-19 ou com indicação médica para afastamento por suspeita ou confirmação de
contágio,  não previstos em Plano de Trabalho de parcerias vigentes até a presente data entre a
organização da sociedade civil e a Administração Pública Municipal; para pagamento temporário de
transporte alternativo para a equipe técnica, cuidadores e auxiliares de cuidadores da entidade, para
devida  continuidade  da  prestação dos  serviços;  para  compra  de  materiais  de  higiene  pessoal  e
limpeza permitindo a devida higienização de todos que frequentam as unidades de acolhimento
institucional,  garantindo  a  qualidade  do  cuidado  aos  idosos  acolhidos;  para  compra  de
Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPIs)  para  a  prevenção  do  contágio  e  manutenção  de
procedimentos de rotina e eventuais compras de outros gêneros necessários para a situação e para
compra de alimentos. Foi deliberado ainda que a entidade deverá prestar contas ao Conselho e ao
Município de Pará de Minas até 31/12/2020, podendo a data ser prorrogada mediante aprovação do
Plenário. Nada mais a tratar, eu Renata Spíndola, lavrei a presente Ata, que será lida e se aprovada
será assinada por mim e por todos os presentes.
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