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ATA Nº. 011/2016 - Reunião Ordinária aos quinze (15) dias do mês de agosto1

do ano de dois mil e dezesseis, ás quinze horas (15h00min) na sede da2

Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Avenida Valdir Masutti, nº 34N,3

Campos de Júlio - MT. Depois de constatado quórum, a Presidente senhora4

Juliana Ferreira de Castro apresentou a seguinte pauta: Item 01 - Foi efetuada a5

leitura, aprovação e assinatura da Ata da Reunião ordinária n.º 010/2016. Item 026

– Organização do dia Internacional do Idoso; foi debatido e ficou programado em7

antecipar a comemoração do dia Internacional do Idoso que é comemorado no dia8

1º de outubro, por motivo das eleições Municipais, ficando assim definido: dia 279

de setembro na terça feira, atividades físicas e alongamento, teste de glicemia e10

aferição da pressão arterial, palestra ENVELHECER COM SAÚDE ministrada11

pela Doutora Ana Tereza para finalizar o dia, café com prosa. Dia 28 de setembro12

quarta feira, atividades físicas e alongamento, apresentação dança de Ballet –13

Studio Postural Pilates, roda de conversa com a Psicóloga do CRAS, com o tema14

QUALIDADE DE VIDA, finalizando o dia, café com prosa. Dia 29 de setembro,15

quinta feira, atividades recreativas, momento de oração e benção com frei16

Natalino e pastor Fabiano, almoço e logo após arrasta-pé com animação do17

cantor Renato e equipe, logo lanche e encerramento. Durante todos os dias da18

programação haverá sorteios de brindes nos intervalos das atividades e no ultimo19

dia haverá bingo. Item 03 – Nos Informes, a Presidente informou sobre a visita20

que foi feito pela equipe do CRAS, Olidia a Psicóloga Nadir e por mim, no hospital21

para conversar com senhor Antônio Geraldo Souza para ver se ele gostaria de ir22

para Casa Lar em Jauru Mato Grosso, o mesmo falou que não queria ir, pois tinha23

um dinheiro para receber e não sairia da cidade, se negando dizer para quem24

tinha emprestado o dinheiro, pensamos que, será que tinha dinheiro emprestado25

ou só era um motivo para não sair da cidade. A psicóloga falou que seria bom que26

ele fosse para casa Lar, pois lá iria ter cuidados especiais, como fisioterapeuta e27

outros profissionais para cuida-lo e tomar os remédios nos horários certos para28

que ele melhorasse mais rápido, mas mesmo assim ele não aceitou sair da29

Cidade. Como estava debilitado, logo foi encaminhado para Cáceres e veio a30

óbito. Prosseguindo, a senhora Dominga Cassol Comiran, informou que foi31

sugerido na reunião anterior conversar com Renato e Alexandre para fazer som32

ao vivo, para animação do grupo de Idosos uma vez por mês. Logo foi33

conversado e eles aceitaram e já estão fazendo a animação para o Grupo. Como34
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o Alexandre teve que se afastar para concorrer ao pleito eleitoral no cargo de35

vereador, ficou a animação por conta do Renato. O mesmo vai convidar alguns36

dos alunos que se destacam na música para ajudar na animação. Na sequência37

informou que foi contratada uma profissional de hidroginástica para atender os38

idosos duas vezes por semana na piscina aquecida pois a prática de atividades39

físicas é fundamental para os idosos. Como tem um grupo pequeno fazendo40

hidroginástica a professora está trabalhando com todos do grupo, fazendo41

alongamento. A presidente informou sobre o passeio nas águas quentes em42

Cuiabá com o grupo da Terceira Idade do dia 27 a 30 de junho, o Grupo foi43

auxiliado por uma enfermeira, servidores da Secretaria de Assistência Social e44

membros do Conselho do Idoso. O objetivo desse passeio foi propiciar a prática45

de atividades recreativas e a interação entre os participantes, os idosos46

partilharam de um ambiente propício ao lazer, benefícios naturais e ações47

recreativas e desfrutaram das piscinas com águas termais. Essa foi a quarta48

edição do passeio, foi realizado em 2012, 2013, 2014 e 2016. O Centro de49

Convivência do Idoso (CCI), tem um grupo de idosos que participam50

assiduamente nas terças e quintas feiras no Centro Múltiplos Uso das 13:00 às51

17:00 horas, onde todo o final de mês é realizado um almoço de confraternização52

e também é trabalhado atividades de arte terapia, jogos, danças e hidroginástica.53

Nada mais a discutir, a Presidente da reunião coloca a palavra livre, que, no54

entanto, sem mais manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu Lúcia55

Capeletti, Secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que contém três (03)56

páginas com 70 (setenta) linhas e 01 (um) anexo: 1 - Lista de Presença da57

reunião assinada pelos membros participantes. Ata que vai assinada por mim58

Secretária Executiva e pela Presidente senhora Juliana Ferreira de Castro e59

segue para assinatura dos demais membros presentes na reunião.60

Lúcia Capeletti: (Secretaria Executiva)61

Juliana Ferreira de Castro (Presidente)62

Priscila Zanetti Fagundes Cechinel63

Marli Salete Marafon64

Tilene Kazume Yoslida65

Camila Garcia Pinheiro66

Clarice Buss67
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Salete Zamo Wingenbach68

Dominga Cassol Comiran (Secretária da Assistência Social)69

Campos de Júlio - MT, 15 de agosto de 2016.70


