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ATA Nº. 009/2015 - Reunião Ordinária aos nove (09) dias do mês de setembro1

do ano de dois mil e quinze, ás oito horas (08h00min) na sede da Secretaria2

Municipal de Assistência Social, sito à Avenida Adelino José Zamo, nº 629S,3

Campos de Júlio. Reunião ordinária convocada pele Presidente Senhorita4

Elizabete Marafon. Depois de constatado quórum, apresentou-se a seguinte5
pauta: Leitura, aprovação e assinatura da ata anterior; Organização para a6

Comemoração do dia dos Idosos e Informes. A Secretária fez a leitura da ata7

anterior, que depois de lidam, e todos de acordo, foi aprovada e assinada. Na8

sequência a Presidente deu início a reunião, dando boas vindas a todos e logo fez9

uma explanação sobre a Conferência Estadual do Idoso, onde teve a participação10

da Clarice Buss e da Presidente Elizabete Marafon, onde fez uma colocação que11

as propostas do Município de Campos de Júlio não estavam incluídas nas12

propostas que foram apresentadas na Conferência Estadual, onde foi perguntado13

o porquê de não estar incluídas, onde eles informaram que tinha propostas de14

outros Municípios que eram iguais, mas logo inseriram as propostas do nosso15

Município.  A equipe do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa16

idosa (CEDEDIPI/MT) enviou por e-mail os agradecimentos pela deliberação dos17

representantes do Município de Campos de Júlio, na IV Conferência Estadual da18

Pessoa Idosa, tornando-se protagonistas do controle Social em defesa da pessoa19

Idosa. Prosseguindo passou a palavra para a Secretária de Assistência Social20

Senhora Dominga Cassol Comiran, que falou na organização do dia Internacional21

do Idoso, ficando decidido pelos conselheiros fazer a comemoração no dia 02 de22

outubro sexta-feira, no salão Paroquial com o tema: Jantar Dançante, anos 60,23

com desfile da 3ª idade, que será doado o jantar para os idosos, do Grupo24

Conviver da 3ª Idade, onde o cardápio vai ser arroz branco, estrogonofe de25

carne e frango, três tipos de salada verde e duas saladas cozidas. Nada mais a26

discutir, a Presidente da reunião coloca a palavra livre, que, no entanto, sem mais27

manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu Lúcia Capeletti, Secretariei28

a reunião e lavrei a presente ata, que contém 02 páginas com 44 linhas e 01 (um)29

anexo: 1 - Lista de Presença da reunião assinada pelos membros30

participantes. Ata que vai assinada por mim Secretária Executiva e pela31

Presidente senhorita Elizabete Marafon e segue para assinatura dos demais32

membros presentes na reunião.33
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Lúcia Capeletti: (Sec. Executiva)34

Elizabete Marafon (Presidente)35

Joana Aparecida Fernandes Santos36

Olivia Fernandes da Silva37

Olidia Silva Borges Maciel38

Nerison Luiz Melo Bueno39

Nelsa Gonçalves Cardoso40

Dominga Cassol Comiran (Secretária da Assistência Social)41

Marli Salete Marafon42

Neusa Golveia Moleiro43

Campos de Júlio - MT, 09 de setembro de 2015.44


