Ata do mês de junho de dois mil e onze do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa, realizada no dia vinte e nove de junho de dois mil e onze, na Secretaria
Municipal do Bem Estar e Promoção Social, com a presença dos Conselheiros; Viviane
Baú, Maria Yochimi Shibata, Cláudio Osmar da Rosa, Fabiano Marcelo da Rosa,
Waldemar Chaves Junior, José Luiz Silveira, Antonia Santos e Antonio Mucelin. Tendo
com pautas; leitura da ata anterior, presença dos conselheiros nas reuniões, resumo do
movimento realizado no dia quinze de junho, semana nacional do idoso .Após a leitura
da ata anterior, foi passado ao Conselho quatro denúncias recebidas através de email do
disque idoso de Curitiba, solicitando que a assistente social verifique as mesmas, sendo;
Sr. Aguinelo de oitenta anos, morador da Rua Ivai s/n Piçarras, denuncia de maus tratos,
Sr. Antonio Carlos de setenta anos, morador na Rua Bolívia, trinta e quatro,Nereidas,
Laurinda Martins Felipe de setenta e cinco anos, avenida Ponta Grossa, dois mil e dez,
maus tratos e a Sra. Hortência de oitenta e seis anos, Rua Tocantins mil quinhentos e
noventa e seis, negligência por parte de filhos e noras.Essas denuncias serão
encaminhadas a Assistente Social Juliane, para que faça as devidas visitas para
averiguações das denuncias e após daremos m retorno ao disque idoso. Próxima pauta a
Presidente Dona Antonia, pediu mais presença dos conselheiros em reuniões e em
eventos realizados. Terceira pauta, resumo do Ato realizado no dia quinze de junho de
dois mil e onze na praça central. Sendo essa data o Dia Mundial de Conscientização da
Violência Contra a Pessoa Idosa. Dona Antonia falou da importância dessas
manifestações e citou novamente que a população em geral precisa participar desses
eventos. Quarta pauta, a Semana nacional do Idoso que acontecerá entre os dias vinte e
cinco de setembro e primeiro de outubro no Dia Internacional do Idoso. Sra. Antonia
pediu que todos tragam para a próxima reunião, idéias para realizarmos nessa
semana.Outros assuntos, também falamos do I fórum Social do Idoso, no dia sete de
julho, ás quatorze horas no Centro de Convivências de Guaratuba, onde teremos uma
Palestra Ministrada pela Senhora Dorinha Maciel do escritório regional de Curitiba,
com o tema: O compromisso de todos para um envelhecimento digno no Brasil. Sem
mais assuntos paro o momento, eu Paulo Alfonso digitei e assino a presente ata,
juntamente com os demais presentes.

