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ATA 004/2020

Ao  d6cimo  segundo  dia  do  mss  de  maio  de  dois  mil  e  vinte,  as  treze  horas  e  trinta

minutos,  nas  dependencias da  Secretaria Municipal  de Assist6ncia  Social  da Cidade de

Manfrin6polis,  situado  na  rua  Valter  Francisco  Manfrin,   s/n.  centro,  reuniram-se  os

-       Conselheiros  Municipais  dos  Direitos  da  Pessoa  ldosa  -  CMDPI,  para  uma  reuni5o

-       extraordinaria,  tendo  como  pauta  retomo  das  atividades  dos  idosos  com  medidas  de

_       proteeao.  A Assistente  Social,  Senhorita  S6nia Reichert,  deu as boas vindas  a todos e

_       iniciou falando sobre o retorno das atividades com os idosos, o inicio se clara a partir do

dia  vinte  e  seis  de  maio.   Os  grupos  continuam  divididos  da  mesma  forma,   sendo

separados  por  comunidades.  0  Centro  de  Referencia  de  Assist€ncia  Social  -  CRAS,

criou  urn  grupo  de  whatsapp  para  cada  grupo  de  idosos,  desta  forma  sera  enviado

atividades e trabalhos para continuar mantendo vinculos, onde os oficineiros irao manter

contato  direto.  Posteriormente  sera  realizado  trabalhos  individuais  com  os  idosos  por

familia,  onde a equipe tecnica do CRAS  e os professores das  oficinas,  irao  ate as suas

casas,  mantendo  o  distanciamento  social  e  atuando  na  prevencao  com  abordagens  de

cuidados basicos  da sadde,  ben  como,  a observa9ao  de possiveis atos  de negligencia a

pessoa idosa alem de atividades recreativas presencialmente  Nada mais a tratar segue a

ATA 005/2020

Ao d6cimo nono dia do mss de Junho de dois mil  e. vinte, as oito horas e trinta minutos,

nas   depehdencias   da    Secretaria   Municipal    de   Assist6ncia    Social    da   Cidade   de

Manfrin6polis,   situado  na  rua  Valter  Francisco  Manfrin,   s/n,  centro,  reuniram-se  os

Conselheiros  Municipais  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa  -  CMDPI,  para  uma  reuniao

ordinaria,  tendo  como  pauta  aquisicao  de  material  para  o  Servico  de  Convivencia  e

Fortalecimento  de  Vinculos  e Programa  Amigo  da Pessoa Idosa.  A  Assistente  Social,

Senhorita  S6nia  Reichert,  deu  as  boas  vindas  a  todos  e  iniciou  falando  o  programa

Amigo   da   Pessoa   Idosa,   onde   ela,   o   Psic6logo   Giovane   Barbosa   de   Lima   e   o

Engenheiro  Civil  Daniel Luz dos Reis realizaram  capacita¢ao  sobre o  programa no  dia

dezessete dejunho.  Deste modo, como forma de fortalecimento de vinculos sera licitado

camisetas  para  a  distribuigao  para  os  idosos,  referente  ao  programa  amigo  da  pessoa

idosa  e tambem  Servico  de  Convivencia  e  Fortalecimento  de  Vinculos   Com  recursos

oriundos do Governo Federal  que se veio destinado a manter os Vinculos com a pessoa

idosa  durante  a  Pandemia  do  Covid-19   Nada  mais  a  tratar  segue  a  presente  ATA


