
Ata  da  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa,
realizada no dia 10 dez) de fevereiro de 2021 às 8:30 na sala de reuniões da Casa dos
Conselhos,  situada  na  Rua  Dr.  Cândido,  26  Centro,  Pará  de  Minas.  Justificaram
ausência neste dia: Maria Assunção Patrocínio (ABEV), José Raimundo de Almeida (
SOVIDA), Renata Spindola (SMADS), Marcelo Guaraciaba ( Vila Maria), e Antônio
Eugênio  (Paroquia  São  Francisco)  .Inicialmente  a  Presidente  Maria  Angélica
cumprimentou a todos.  Em seguida apresentou o calendário de reuniões referente ao
ano de 2021, as reuniões continuarão a acontecer na ultima segunda feira de cada mês
ás 14:30h aprovado por todos ,  podendo ser alterada o dia ,  local  e hora quando
necessário, será envida por e-mail e postado do grupo do ZAP (COMID).  As visitas e
sindicâncias feita pela Comissão ainda suspensas por causa da Pandemia (COVID-
19),  todas  elas  serão  encaminhadas  para os  CRAS  (conforme Bairro),  e  quando
houver  violação  de  Direitos  ao  CREAS.   O  COMID,  voltará  a  fazer  as  visitas
formalmente ( conhecer o espaço  do idoso, verificar se estão sendo bem cuidados,
higiene  da  casa  /e  do  próprio  idoso,  etc).  Presidente  apresentou  ao  conselho  a
documentação  que  foi  encaminhada  ao  Conselho  Estadual  da  Pessoa  Idosa  -
Atualização  de Cadastro – ficha preenchida , , Lei de criação, Ata de eleição e posse
dos conselheiros, Ata da ultima reunião plenária do Conselho, e relação dos nomes
dos  conselheiros  e  respectivos  representantes,  enviado  tudo  em  Ar  em  17  de
dezembro de 2020. Franciele Souza, conselheira e coordenadora do CCI encaminhou
para  o  COMID o  Plano  de  Ação  2021  do  Centro  de  Convivência  dos  Idosos  –
Principais Atividades de janeiro  a dezembro  2021, dentre elas 15 de junho: Dia
Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa;  26 de julho: Dia
dos  Avós;   1º  de  outubro:  Dia  Internacional  da  Terceira  idade,etc;  aprovado  por
todos  .  Presidente  apresentou36.801,18 o  saldo  em conta  do FUMID  em 30 de
janeiro de 2021 valor de R$ 36.801,18 ( trinta seis mil, oitocentos um reais, dezoito
centavos),  COMID fará o Edital  de Convocação,  onde a entidade Cidade Ozanan
deverá apresentar o Plano de Ação. Nada mais a tratar, eu Áglia Campolina, lavrei a
presente  Ata,  que  será  lida e  se  aprovada será  assinada  por  mim e  por  todos  os
presentes.


