CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Ata do mês de agosto de 2011
Ata do mês de agosto da reunião ordinária do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa,realizada no

dia trinta e um de

agosto de dois mil e onze, na Secretaria Municipal do Bem Estar
e

Promoção

Social,

com

a

presença

dos

seguintes

Conselheiros:Viviane Baú, Cláudio Osmar da Rosa,Fabiano Marcelo
da Silva, Waldemar Chaves Junior, José Luiz Silveira, Antonia
Santos, Antonio Mucelin e Irmã Luzia Aparecida dos Reis, tendo
como pautas: Leitura da Ata anterior, Semana Nacional do Idoso e
Entidades que não estão participando das reuniões.Após a leitura
da Ata anterior e sendo aprovada por todos, passamos a próxima
pauta; Entidades que não estão participando das reuniões, Santa
Casa e Associação dos Aposentados. Faremos um último contato com
essas Entidades, e se realmente não houver mais interesse em
participar

do

Conselho,

providenciaremos

a

substituição

das

mesmas. Próxima pauta, A Semana Nacional do Idoso, nos dias
vinte e seis de setembro a primeiro de outubro, terá como
programação já definida; dia vinte e seis abertura com um culto
ecumênico ás dezenove e trinta horas, no auditório da Faculdade
Isepe e após abertura de exposição com trabalhos de pintura e
artesanato, aberto a todos os idosos do município. Dia vinte e
sete não teremos atividades. Dia vinte e
José

Richa

das

nove

ás

dezessete

oito jogos no Ginásio

horas,

organizados

pelo

Departamento Municipal de Esportes e será servido um lanche no
horário de almoço para os interessados. Dia vinte e nove não
teremos atividades. Dia trinta sexta feira, encerramento com uma
Palestra

ás

quatorze

horas,

com

tema

e

Palestrante

a

ser

definido. E finalizaremos com o de Concurso de Tortas e Salgados
da

Vovó,

que

comunidade,

estaremos

com

idade

lançando

igual

a

para

sessenta

todas

as

pessoas

anos

ou

mais,

da

onde

estaremos premiando os três primeiros colocados.Aproveitaremos

esse concurso e faremos uma confraternização.Outros assuntos, O
Sr. Antonio Mucelin solicitou junto ao Conselho,o Registro de
Inscrição da Associação de Proteção do Idoso de Guaratuba –
APIG. Os documentos serão analisados pelo Conselho para possível
emissão do Registro. Sem mais assunto para o dia, eu Paulo
Alfonso Bianchin, digitei e assino a presente Ata juntamente com
os demais presentes. Guaratuba, 31/08/2011.
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