Ata da Audiência Pública para discutir sobre a Alusão ao Dia Mundial de
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

Aos (21) vinte e um dias do mês de junho do ano de 2017, às (10h) dez
horas sob a Presidência e Propositura da vereadora Fatima Santiago,
reuniu – se a Câmara Municipal de Maceió, situada a Praça Marechal
Deodoro da Fonseca, número 376 (trezentos e setenta e seis) nesta
Capital para discutir sobre a Alusão ao Dia Mundial de
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Declarada aberta
a audiência a senhora Presidente convidou para compor a mesa dos
trabalhos os senhores: Cosmélia Fôlha do Nascimento – Membro da
Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas de Alagoas.
Irmã Rita Lamanna. Crismélio Vieira Costa Neto – Representando a
Pastoral da Pessoa Idosa. José Fernandes – Membro do Conselho
Municipal da Pessoa Idosa. Rosimeire Dias – Coordenadora da
Pastoral da Pessoa Idosa. Marlene Costa de Lima – Representando as
Pessoas Idosas. Vereadora Silvania Barbosa. Solicitou a todos para em
posição de respeito ouvir a execução do Hino Nacional e posteriormente
fez breve pronunciamento ressaltando o prazer de está presente nesse
dia. Facultada a palavra para a Mesa Diretora fez uso os senhores:
Cosmélia Fôlha do Nascimento – Membro da Associação Brasileira de
Mulheres de Carreiras Jurídicas de Alagoas – fez palestra intitulada
‘’Envelhecer bem é um direito’’ ressaltando o estatuto do idoso que serve
como um parâmetro para uma vida digna a pessoa idosa e deu subsidio
sobre a questão exemplificando o direito as escolhas dentre outros
garantido no estatuto. Diz que precisamos atentar para o código civil do
idoso e garantir os seus direitos assim como entender o envelhecimento
como uma fase da vida. Fez menção a lei nº 8.842 / 1984 que garante
políticas dos direitos sociais ao idoso, porém, temos que buscar a eficácia
da mesma através do Estado, família e sociedade lembrando também a
Constituição de 1988 onde determina ao Estado fazer o seu papel.
Reportou – ao dia 15 de junho onde comemora – se o Dia Mundial da
Pessoa Idosa frisando abusos contra o idoso dentro da sua própria casa

onde na maioria dos casos o idoso teme denunciar. A senhora Presidente,
citou visitas que fez ano passado nessa data há algumas instituições que
cuidam de idosos onde verificou várias situações financeiras devido a
empréstimos consignados nas aposentadorias e por conta disso esta
vereadora elaborou um projeto determinando que os empréstimos
passassem pelo crivo jurídico e esta vereadora recebeu a visita de um
gerente de uma agência bancária do Rio de Janeiro informando que o
projeto não pode avançar. Após, leu a biografia da irmã Rita Lamanna,
que foi agraciada com a Comenda Dom Fernando Iório Rodrigues e do
senhor Crismélio Vieira Costa Neto que foi agraciado com a Comenda
Selma Bandeira. Em seguida, ofereceu uma Moção de Agradecimento à
senhora Cosmélia Fôlha do Nascimento. Convidou os homenageados
para fazer as suas considerações e a seguir fez menção ao estatuto do
idoso criado nesta Casa onde através daí elaboramos uma cartilha
ilustrando o tratamento com os mesmos e deu mais subsidio sobre o
assunto. Agradeceu a presença e solicitou a todos para em posição de
respeito ouvir a execução do Hino da cidade de Maceió, dando por
encerrada a audiência. Do que, para constar, lavrei e digitei a presente ata
que dato e assino. Maceió, 21 de junho de 2017. Maria Jairivane Sena da
Silva - Redatora de Atas e Debates.

