
REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA I CONFEREÊNCIA 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 16/04/2008 

Aos dezesseis dias do mês de abril de 2008, às 16 horas, reuniram-se na sala 

do Secretário de Ação Social os membros da Comissão Organizadora da I 

Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa: Anamaria Lorenzet, 

Osano Osório Pinto, Rozeli Fleck Schuck, Cecília Teixeira, Luzia de Aguiar 

Soares; e as técnicas da Secretaria Executiva: Janete Krack Magnagnagno e 

Ana Paula Zorik. Janete fala que hoje deve aprovar o regulamento pela 

comissão para ser publicado. Janete lê o regulamento da conferência. 

Anamaria questiona como vai ser a contagem de votos dos delegados. Janete 

fala que a eleição da composição do Conselho terá regulamento próprio. 

Janete fala que a votação para eleger os delegados para a Regional será por 

aclamação, sendo que os delegados terão crachá para votar. Luzia fala que já 

tem voluntários para ajudarem no dia da conferência. Fala que no Regimento 

Interno, vai constar como será a eleição dos delegados. A Comissão decide 

pela distribuição de 100 vagas para delegados não governamentais, 100 vagas 

para delegados governamentais e 50 vagas para observadores. Janete fala 

que a palestrante de Londrina já está confirmada. Anamaria sugere mais uma 

palestrante. Janete fala que é importante que seja apenas uma, pois essa 

palestrante de Londrina é qualificada na área, sendo importante adquirir o seu 

conhecimento. Anamaria a questiona se a palestra será em forma de painéis. 

Luzia fala que não e que palestra deve ser de 40 minutos. Janete questiona se 

o regulamento pode ser publicado. A Comissão aprova o regulamento com as 

alterações e a publicação do edital. Anamaria fala que na mesa de abertura 

deve ser pequena. A comissão decide a formação da mesa de abertura da 

seguinte forma: Prefeito, Presidente do CMDI, Promotor de Justiça, Presidente 

da Câmara, Secretário de Ação Social, Secretário de Saúde e Chefe da SETP. 

Janete questiona se o folder apresentado na reunião anterior pode ser 

impresso. Anamaria fala que sim. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se 

a reunião, e eu, Ana Paula Zorik, lavro a presente ata que será assinada por 

mim e pelos demais presentes. 


