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Ata da Sessão Pública para debater

“Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra Pessoa Idosa”

Aos (11) onze dias do mês de junho do ano de 2018, às 09h00min (nove
horas), sob a presidência e propositura desta sessão pública do vereador
Ronaldo Luz. Reuniu-se a Câmara Municipal de Maceió, situada a Praça
Marechal Deodoro, número 376 (trezentos e setenta e seis) nesta capital. Foi
aberta a sessão pública que irá debater O Dia Mundial da Conscientização
da Violência Contra Pessoa Idosa, com a finalidade de incentivar o debate
e o fortalecimento das mais diversas formas de prevenção, discutindo
proposições e alternativas para minimizar a problemática vivida pela pessoa
idosa. Neste momento, foram convidados para compor a Mesa de honra os
senhores: Petrúcio dos Santos (conselheiro municipal e estadual da Pessoa
Idosa), Flávio Gomes Costa (Promotor da Promotoria da Saúde do Ministério
Público Estadual), senhora Lucia Santos (Presidente do Conselho Estadual
do Idoso), senhora Evânia Titara (Presidente do Conselho Municipal do
Idoso), senhora Cosmélia Folha (Presidente da Comissão do Idoso da OAB
Seccional Alagoas), senhora Roseana Luna, senhor Anderson Acioli
(Representando a Sociedade de Gerontologia e Geriatria/Secção Alagoas),
Rosineide Cerqueira. O senhor presidente convida todos que possam a
ficarem de pé em respeito a execução do hino nacional. O vereador Ronaldo
Luz ressalta seus projetos de leis voltados ao idoso. Entre eles, estão os a
destinação de todos os assentos preferencialmente a idosos; a preferência
em todas as filas de bancos ou casas lotéricas instaladas em Maceió; e da
criação de Instituições de Longa Permanência ao Idoso, que deve ser regida
pelo Poder Público. Como palestrantes a senhora Elisabeth Lima utilizou a
tribuna para tratar sobre o contexto da violência contra pessoa idosa
apresentando slides a respeito do tema, a senhora Núbia Matta, idealizadora
do programa cuidando de você, apresentou slides sobre políticas públicas
eficácias em prol da pessoa idosa e a presidente da comissão do idoso da
ordem dos advogados do Brasil seccional Alagoas, a senhora Cosmélia
Folha, destacou que esse ano de 2018 foi assegurado todos os direitos da
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pessoa idosa. Lamenta que a violência contra o idoso comece no ceio
familiar. O senhor presidente destaca que na oportunidade será entregue o
título de cidadão benemérito da cidade de Maceió para senhora Roseane
Luna Quirino que dedicou 30 anos da sua vida profissional aos idosos.
Facultada palavra aos senhores compositores da Mesa para as
considerações finais todos destacaram a importância em respeitar a pessoa
idosa. Do que para constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino.
Maceió,
11
de
junho
2018.
__________________________________________Fabíola
Marinho
Barbosa– Redatora de Atas e Debates.

