Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Ata mês de julho 2011
Ata do mês de julho /2011 da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa, realizada no dia vinte e oito de julho de dois mil e onze na Secretaria Municipal do Bem
Estar e Promoção Social, com a presença dos Conselheiros: Maria Yoshimi Shibata, Waldemar
Chaves Junior, José Luiz Silveira, Antonia Santos, Antonio Mucelin, Maria Margarete Guedes
Luzia Aparecida Reis e Miriam Caponi. Tendo como pautas: Leitura da Ata anterior, resumo do
Fórum Social, Substituição de Conselheiros que não estão participando, Semana Nacional do
Idoso e Denúncias recebidas no mês de junho.Após a leitura da Ata anterior e não havendo
rejeições passamos a segunda pauta; O I Fórum Social do Idoso de Guaratuba, realizado no dia
sete de julho de dois mil e onze, no centro de convivência. Dona Antônia agradeceu o empenho
de todos na realização de evento que foi importante para os idosos, que tiveram uma Palestra
com a Sra. Dorinha Maciel do escritório Regional de Curitiba, que explicou sobre o Estatuto do
Idoso. Na oportunidade também foram entregues um exemplar do Estatuto cada um dos
presentes. Próximo assunto; a substituição de Conselheiros que não estão comparecendo as
reuniões. Comunicaremos a essas Entidades que nomeiem novos representantes e também
vamos verificar a situação da Santa Casa se irá continuar ou não com representantes no
Conselho. Sobre a Semana Nacional do Idoso, nos dias vinte e seis de setembro a primeiro de
outubro, o Conselho Municipal estará organizando algumas atividades, como; gincana no ginásio
de esportes, concurso de redação envolvendo as escolas municipais e entre outras atividades a
serem confirmadas. Ultima pauta; denúncias e reclamações recebidas no mês de julho, sendo;
Sra. Diva moradora da localidade do Morro Grande, contra a Empresa Expresso Maringá, que
não faz reservas de passagens com antecedência e do Sr. Zulmar Maia, morador da Rua Espírito
Santo, requer que seja construído uma cobertura no ponto de ônibus em frente a Unidade Social
Marcilio Dias, trabalha em Paranaguá e nos dias de chuva não tem onde se abrigar.O Conselho
encaminhará essas questões aos órgãos competentes. Quanto as denúncias recebidas no mês de
junho, todas foram verificadas e enviado um parecer ao disque Idoso em Curitiba. Outros
Assuntos: A Sra. Maria Yoshimi, falou o que Conselho de deve ficar mais atento as informações
vindas do estado,se realmente estamos recebendo. Também falou novamente da Lei 1.323 que
trata sobre o Conselho do Idoso, que precisam ser feitas as alterações. E as ações devem
sensibilizar mais a população, sugeriu que seja reativado as associações de bairro.Sem mais

assuntos para o momento, eu Paulo Bianchin digitei e assino a presente Ata, juntamente com os
demais presentes.Guaratuba, 28/07/2011.____________________________________
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