Ata nº 04/2018
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso / CMDI
Local: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Rio
Data: 21/11/2018
Horário: 9 horas
Doce - SMASH
Participantes
Representação/Cargo/Função
Leonardo Reis Muniz
Secretário Executivo CMDCA
Lúcia Maria Gomes Pereira Martins
Secretária Municipal Assis. Social e Habitação
Valmir Euzébio da Silva
Conselheiro Titular – Psicólogo/CRAS - Representante
Governamental
Ana Claudia Pereira Ferreira de Oliveira
Conselheira Suplente - Orientados Social – CRAS - Representante
Governamental
Maria Efigênia de Oliveira Lopes
Conselheira Titular – Sociedade Civil (presidente CMDI)
Maria da Conceição Barcelos Martins
Conselheira Titular – Sociedade Civil
Antônio Áureo do Carmo
Conselheiro Titular – Sociedade Civil
Rita de Cássia da Rocha Vitor
Conselheira Tutelar
Íris Aparecida Corcini
Conselheira Tutelar
Ana Carolina do Carmo
Conselheira Titular – Chefe do Programa Bolsa Família Representante Governamental
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito (21/11/2018) às 9 horas, na sala de reuniões da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Rio Doce (SMASH), reuniram-se os integrantes do CMDI e
demais participantes relacionados acima, com a seguinte pauta:
1. Retomada dos temas abordados na última reunião do CMDI, realizada no dia 23/05/2018:
O secretário executivo do CMDI Leonardo Reis, com base na ata da reunião anterior expôs as temáticas abordadas na
reunião anterior para sua análise pelo CMDI, sendo:
a. “O conselheiro Antônio Áureo ressaltou o assunto de acessibilidade, em especial as calçadas, onde se faz necessária atenção especial
por parte dos atores responsáveis. Sobre este tema o CMDI considerou apropriado encaminhar ao governo municipal esta demanda
para análise, com possibilidades que esta temática seja abordada no plano diretor do município, assim como, propiciar momento de
participação da população idosa junto à elaboração desta normativa e/ou demais normativas que abranjam a questão em
pauta”(Ata CMDI nº 03/2018);
b. “O senhor Vicente (integrante do grupo trabalho e prosa) ponderou sobre os andamentos da horta de plantas medicinais (chás),
horta esta que seria conduzida pelos integrantes da 3ª idade, por intermédio do SCFV, informando que tal horta será de grande
valia para os idosos. Sobre a horta, Valmir informou que o trabalho será executado quando o CRAS mudar de local, onde
atualmente funciona a creche municipal. Foi informado ainda que o novo espaço físico do CRAS oferece espaço adequado e que os
integrantes da 3ª idade poderão fazer uso pleno deste espaço, inclusive aos finais de semana, onde o mesmo será aberta aos
integrantes da 3ª idade. Foi-se colocada em questão também a possibilidade de se criar momentos de interação dos membros da 3ª
idade com crianças e adolescentes, com a finalidade dos mesmos mostrarem e repassar conhecimentos sobre plantas que provavelmente
as crianças e adolescentes de hoje não sabem que existem, o nome, para que serve, se é comestível e etc.”. (Ata CMDI nº
03/2018);

c. “A senhora Terezinha informou que considera ser pouco 1 (hum) encontro na parte da noite no múltiplo uso. A secretária
municipal de assistência social e habitação informou que será analisado esta questão, pois é necessário verificar a questão de pessoal
para estar junto ao grupo em outro dia a noite, disponibilidade do espaço do múltiplo uso, dentre outros.” (Ata CMDI nº
03/2018)
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Em relação ao item a: Leonardo informou que protocolou ofício do CMDI nº 01/2018 direcionado ao prefeito
municipal no 28/05/2018, e que até a presente data não recebeu resposta por parte do mesmo. Em relação a este tema,
o CMDI deliberou a favor de enviar novo ofício cobrando resposta do ofício supracitado. Logo, Leonardo informou
que providenciará a elaboração deste novo ofício.
Em relação ao item b: O psicólogo do CRAS, Valmir Euzébio, informou que a mudança de endereço físico já foi
realizada, e que para dar andamento precisa-se que trabalhos de ajustes e manuttenção no quintal do prédio onde o
CRAS funciona sejam feitos para poder iniciar os trabalhos da “horta”. Ainda em sua fala, Valmir informou que também
ocorreram entraves relacionados à licitação. Por fim, salientou que na próxima reunião do CMDI trará informações
sobre o andamento deste processo, e que espera que a “horta” inicie-se em 2019.
Em relação ao item c: A Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, Lúcia Maria, informou não ser
possível disponibilizar funcionário para trabalhar e atuar junto ao grupo da 3ª idade na parte da noite. Informou ainda,
em conjunto com o psicólogo do CRAS, que o CRAS planeja para o ano de 2019 disponibilizar mais um dia (toda
segunda – feira) para as atividades do SCFV (grupo trabalho e prosa), totalizando para o ano de 2019, encontros do
grupo “Trabalho e Prosa” toda 2ª, 4ª e 6ª.
2. Alteração de membro do CMDI
Leonardo informou que por intermédio do Decreto Municipal nº 1.598/2018, assumiu na condição de titular Ana
Carolina do Carmo em substituição a Denecir Campos de Souza.
3. Palavra Aberta:
A Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, Lúcia Maria, colocou em pauta a realização ou não da I
Conferência Municipal do Idoso. Após debate, o CMDI deliberou a favor de se realizar a I Conferência Municipal do
Idoso, onde também, o CMDI formou a Comissão Organizadora da mesma, que é composta pelos seguintes membros:
Valmir Euzébio da Silva; Maria da Conceição Barcelos Martins; Ana Claudia Pereira Ferreira de Oliveira e Leonardo
Reis Muniz.
Ficou acordado que a Comissão Organizadora terá como atribuição organizar a I Conferência (data e local de realização,
palestrante e etc.). De antemão o CMDI deliberou em realizar esta Conferência na última semana do mês de fevereiro de
2019.
A próxima reunião de caráter ordinário do CMDI, realizar-se-á no dia 13 de fevereiro de 2019, às 9 horas na sede da
Secretaria Municipal de Asssitência Social e Habitação.
Não havendo nada mais a tratar, a presidente do CMDI Maria Efigênia de Oliveira Lopes, deu por encerrada a reunião,
e eu, Leonardo Reis Muniz, secretário executivo do CMDI lavrei a presente ata, que será lida, e se aprovada, segue
assinada por mim e pelos demais presentes. Rio Doce, 21 de novembro de 2018.
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Lúcia Maria Gomes Pereira Martins
Valmir Euzébio da Silva
Ana Claudia Pereira Ferreira de Oliveira
Maria Efigênia de Oliveira Lopes
Maria da Conceição Barcelos Martins
Antônio Áureo do Carmo
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