
Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, as nove horas, 

reuniram se presencial e online  os membros do Conselho Municipal dos Direitos 

da Pessoa Idosa , sendo a presidente, Jara Alves Dantas, Geraldo Borges da 

Silva Junior, Iva Maria Ronahak Lindner, Maria Lucia Silva, Camila Carolina da 

Silva Porto, Gilberto Belarmino, Izabel Pereira, Salete Terezinha Fregonesi  

Cantu e a representante da Secretaria De Assistência Social,  Khatia Salomão, 

a Presidente fez a abertura da reunião dando as boas-vindas a todos e passou 

a palavra para a Khatia,   que solicitou a pauta referente a prestação de contas 

do Fundo do Idoso, do repasse de Incentivos  Garantias  de Direitos da Pessoa  

Idosa, do segundo semestre de dois mil e vinte,  a Khatia iniciou falando  tratar-

se de uma prestação de simples, pois não houve gastos, a Gestão anterior não 

usou o recurso e apesar das tentativas de prorrogação com parecer deste 

Conselho não logrou deferimento por parte do Conselho Estadual, o objeto do 

recurso era para qualificação profissional, cursos para os profissionais da 

Assistência e para os Conselheiros, que por conta da Pandemia não foram 

realizados, foi então colocado em votação sendo aprovado por unanimidade.  A 

Khatia Também fez esclarecimentos referente ao CCI, Centro de Convivência do 

Idoso, informando que anteriormente houve a condenação do prédio e que 

recentemente por outra avaliação de um engenheiro e uma arquiteta que 

segundo parecer não há riscos no prédio e poderá ser feita a reforma necessária, 

a Khatia informou também que o Executivo estava espertando encerrar o 

contrato com a empresa, que já está em andamento uma nova licitação com 

contrato exclusivo para a reforma do CCI, e que assim que voltar as atividades 

será feita uma busca por Idosos  em situação de vulnerabilidade, isolamento 

social e em situação de violência., a presidente perguntou da possibilidade da 

Secretaria disponibilizar um ônibus para o transporte destes idosos, e também a 

disponibilização de Terra e adubo para fazer a horta no terreno do CCI, a Jara 

também questionou sobre os cursos se irão acontecer, a Khatia falou que levará 

estas reivindicações até o Secretário Willin e dará o retorno assim que possível. 

Sem nada mais a tratar eu Iva Maria Ronahak  Lindner, presidente deste 

Conselho lavrei e assino a presenta ata. 


