
 

 

 

Ata nº 038/2019: Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 1 

reuniram-se na sala de reuniões, os membros do conselho para a primeira reunião 2 

ordinária do ano, conforme os presentes que segue: Marcinei Baraba, Larissa Aroma 3 

Martins, Deise Cleciane Follmann, Ketlin Rochteschel, Fátima de Oliveira 4 

Baumgartner, Elizandra Jéssica da Silva Brasil e Helman Disnei Meneguzzi. Também 5 

estiveram presentes a Assistente Social Joceli Friedrich e a Secretária de Assistência 6 

Social Neusa Petrekic. Iniciando a reunião a presidente informou que a Secretária 7 

Letiane está de licença maternidade e assim para secretariar esta reunião com registros e 8 

elaboração da Ata fica a Sra. Elizandra Jéssica da Silva Brasil como responsável. A 9 

pauta para este encontro foi apresentada conforme segue: I – III Conferência Municipal 10 

dos Direitos da Pessoa Idosa; II – Calendário Anual 2019 (dois mil e dezenove); III – 11 

Retorno das Atividades voltadas ao idoso; IV - Eleição da Nova Diretoria Executiva 12 

(presidente, vice-presidente e secretário). Iniciando a reunião deste conselho I – Sobre a 13 

Conferência Municipal da Pessoa Idosa que deve ser realizada até o dia 31 de março do 14 

corrente ano, tendo como tema: “Os Desafios do Envelhecer no Século XXI e o Papel 15 

das Políticas Públicas”, ficou marcada para o dia 27 (vinte e sete) de março, às 13:30 16 

(treze horas e trinta minutos), no Centro dos Idosos. Foi realizado a divisão dos grupos 17 

de trabalho e o material será enviado no e-mail dos conselheiros. Será anunciado em 18 

carro de som e no almoço dos idosos. II – Sobre o calendário Anual acordou-se que as 19 

reuniões ordinárias serão realizadas sempre na primeira quarta-feira do mês as 15:00 20 

(quinze horas) na sala de reuniões. III – Com relação as atividades a serem 21 

desenvolvidas e voltadas a Terceira Idade as mesmas acontecem a partir do dia 03 (três) 22 

de março com o primeiro almoço mensal e a Hidroginástica e a possibilidade de Coral 23 

logo na semana seguinte. Ações voltadas ao Fortalecimento de Vínculos também serão 24 

realizadas no centro dos idosos por equipe específica para este serviço. O calendário 25 

com data dos almoços e demais atividades será distribuído a todos os idosos, também no 26 

dia do almoço.  Passando para a última Pauta IV – ocorreu a eleição da diretoria, 27 

ficando assim eleita para mandato de 01 (um) ano; Presidente: Larissa Aroma Martins, 28 

Vice-Presidente: Fátima de Oliveira Baumgartner  e Secretária: Elizandra Jéssica da 29 

Silva Brasil. Como assuntos diversos a Assistente Social Joceli comentou que a 30 

Secretária Neusa recebeu a visita de alguns membros da Pastoral do Idoso, onde os 31 

mesmos estarão participando dos próximos almoços pois querem estar mais próximo 32 



 

 

 

dos idosos do município, para realizar atividade a todos os idosos. Também será 33 

abordado na próxima reunião sobre o Regimento Interno deste Conselho que precisa ser 34 

criado. Nada mais havendo a tratar, eu, Elizandra Jéssica da Silva Brasil, 35 

______________________________________, Secretária eleita para secretariar esta 36 

reunião, encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes assinada. 37 

 ______________________________________________________________________ 38 

______________________________________________________________________39 

______________________________________________________________________40 

______________________________________________________________________41 

______________________________________________________________________42 

______________________________________________________________________ 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

  59 


