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Ata 005/2019

Ao s6timo dia do mes de junho de 2019,  as 08:00 horas nas dependencias

da  secretaria    Municipal  de Assistencia` Social  da  Cidade  de  Manfrin6polis

PR      situado  a  Rua  Valter  Francisco  Manfrim  SN  centro    reuniram-se  os

membros  do  Conselho  Municipal  dos  Djreitos  da  Pessoa  ldosa  -CMDPI,

para    uma    reuniao   ordinaria   tendo   como    pauta,    Funcionalidade   do
conselho  e  escolha  do  presidente  e  vice  presidente.  A  Assistente  Social

Sonia  Reichert  deu as boas vindas a todos e  explanou a funcionalidade do

Conselho  e   quais   sao  as  suas   atribuic6es  ,   e  assim     foi  votado     com

unanimjdade  ,como  Presidente  o  Senhor  Pedro  Madruga  da  Rosa,  e  vice

presidente     Otilia    Aparecida    Thomas.     Nesse    sentido,     inverte-se    a
titularidade de senhor Pedro com dona Santa Gema dos Santos sendo esta

suplente.  Nada  mais  a  tratar  encerra-se  esta  ata  assinada  por  todos  os

Ata006/2019

No  dia  cinco  de I.ulho do ano  de dois mil  e dezenove,  reuniram-se  na  sala  de  atendimentos do

servico  social,  os  membros deste  conselho  para  tratar da  seguinte  pauta:  Estatuto  do  idoso.

Para   dar   sequencia,   a   assistente   social   Sonia   Reichert,   deu   as   boas   vindas   a   todos   e

esclarecendo   a   importancia   da.  Iegislacao   para   a   pessoa   ldosa.   Ap6s   isso,   os   presentes

discutiramsobreobeneficioassistencialapessoajdosa,queprovedeumsalariomi'njmopara

a  pessoa  com  65  anos  ou  mais  que  nao  contribuiu  com  a  previdencia,  atrav6s  deste,  foram

discutidas  e  tiradas  duvidas  que   da  o  direito   ao   beneficio  e   pedido   para   os  conselheiros

repassarem  as  informac6es  para  os  demais  e  comunidade.  Ap6s  isso,  a  Conselhejra  Tereza

Cavalheiro  teve  duvidas  em  relacao  a  passagem  gratuita  para  os  idosos  e  as  observac6es   e

criterios foram explanadas para  o grupo. Cada  integrante  levou o estatuto do  idoso para seus

domicilios  para  reterem  mais  informa¢6es das garantias  de  direitos  e  conforme suas  duvidas

forem surgindo, poderao trazer para as reuni6es.

Nada mais a tratar, encerra esta ata assinada por todos os presentes.


