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ATA Nº 01/2018 - ORDINÁRIA 

Ata da primeira reunião ordinária do Conselho Municipal do 

Direito do Idoso do município de Agudos do Sul, em 01 de março  

de 2018. 

 

No primeiro dia do mês de março do ano de 2018 (dois mil e 

dezoito), na sala dos conselhos municipais de Agudos do Sul, 

situada a Rua José Bencz, nº 24, sala 2, Centro, nesta cidade de 

Agudos do Sul, Estado do Paraná, às 09h (nove horas), reuniram -se 

os membros do Conselho Municipal do Direito do Idoso de Agudos do 

Sul, para a primeira reunião ordinár ia. Com assinaturas constantes 

na lista de presença,  se verif icou a presença de 06 (seis ) 

participantes. A Presidente abre os trabalhos cumprimentando à 

todos e verif ica-se que  há quórum legal para a realização da reunião.  

Solicita que a secretária executi va dos conselhos proceda com a 

leitura da ata anterior que uma vez lida foi aprovada. Passa-se para 

a discussão do acerca da reprogramação de saldos do repasse 

f inanceiro na modalidade fundo a fundo para execução das ações do 

Projeto Energia e Vida na Melhor Idade, com os recursos do Fundo 

Estadual dos Direitos do Idoso –  FIPAR/PR. Foi aprovada a 

reprogramação.  A Presidente também fala sobre o Plano Municipal 

dos Direitos da Pessoa Idosa, que f icou para ser realizado algumas 

alterações, porém ainda não foi  entregue ao conselho. Nada mais 

havendo a ser tratado, f icou marcada a próxima reunião ordinária do 

Conselho para o dia 05 de abri l,  às 9h, neste mesmo local. Para 

constar, eu, Maria Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva 

dos Conselhos Municipais, lavrei esta ata que após lida e aprovada 

será assinada por mim e pela Presidente da Mesa Senho ra Delaci 

Guerreiro de Oliveira.  


