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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa,
realizada no 03/07/2012, as 09h30min, na Secretaria Municipal do Bem Estar e
Promoção Social, com a presença dos conselheiros; Antônia Santos, Waldemar
Chaves,Viviane Baú, Antônio Mucelin,Maria Margarete Guedes e Francisco
Gonçalves e tendo como pautas: 1) leitura da ata anterior, conferência
municipal, festa do divino, alterações na Lei 1.323 e outros assuntos. Após a
leitura da ata anterior e sendo aprovada,passamos a falar sobre a conferência
municipal. Esse ano para o Conselho Municipal seria necessário realizar a
Conferência para a escolha da nova gestão, porém o que ocorre é que para
seguirmos o calendário nacional, deveremos realizar a Conferência em 2013.
Em acordo com a Plenária, a atual Presidente Sra. Antônia Santos,exercerá a
presidência por mais um ano. Festa do Divino. No dia 09/07, às dez horas
acontecerá uma missa na Igreja Matriz Católica em homenagem a todos os
idosos do Município e o Conselho Municipal será representado por alguns
membros e para isso será feito um banner e camisetas para o dia.Alterações na
Lei 1.323 que trata sobre a Politica Municipal do Idoso. Foi solicitado um
parecer do Conselho Estadual sobre as alterações pleiteadas pelo Conselho
Municipal na Lei 1.323,devido ao indeferimento pela Procuradoria Municipal. O
Conselho Estadual analisou o processo e sugeriu que seja encaminhado ao
Ministério Público de Guaratuba ou ao CAOPPI – Centro de Apoio Operacional
das Promotorias da Pessoa Idosa em Curitiba. Opção essa que será tomada
pelo Conselho Municipal.Outros assuntos; o Sr. Antônio Mucelin representante
da APIG ( Associação de Proteção ao Idoso de Guaratuba ) solicitou o registro
junto Conselho Municipal. Será analisado pela comissão. Sem mais assuntos
para o dia, finalizamos. Guaratuba, 03/04/12.

