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Ata n°327/2019. Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às nove horas e 1 

dez minutos, foi realizada a reunião conjunta do Conselho Municipal dos Diretos da 2 

Pessoa Idosa de Irati, e Conselho Municipal de Assistência Social, nas dependências da 3 

sala de reunião da Casa dos Conselhos - anexo ao CAM. Com a seguinte pauta: 4 

Audiência pública sobre a Reforma da Previdência. Conselheiros presentes: Denis Cezar 5 

Musial, Fernanda Rocha Reda, Reinaldo Wagner, Marlla Crystine Amarante Rauch, Irailce 6 

Aparecida Budziak Machado, Inês Úrsula Gross de Souza, Lurdes Madalena Zanella. Os 7 

presidentes Fernanda Rocha Reda, e Reinaldo Wagner iniciam a reunião 8 

cumprimentando a todos, em seguida o conselheiro Denis explica que o intuito principal 9 

da reunião é oficializar a audiência pública em conjunto, pois o assunto é importante para 10 

ambos os Conselhos. Em seguida Reinaldo coloca que a realização da audiência já foi 11 

aprovada pelos conselheiros do CMAS, sendo assim necessária apenas a aprovação dos 12 

conselheiros do CMDPI, explica que a audiência já está com data definida, será realizada 13 

na câmara municipal, no dia 01 de agosto de 2019, às 19h00min. Com a palestrante 14 

Professora Dra. Luciana de Barros Jaccoud – Doutora em Sociologia, será convidado os 15 

deputados da região para participar. Denis enfatiza da importância em realizar a audiência 16 

que afetara diretamente os idosos, coloca em realizar conversas nos grupos de idosos 17 

explicando do que se trata a reforma da previdência. Reinaldo faz a sugestão em realizar 18 

uma nota de posicionamento do conselho municipal provocada pela moção de repúdio 19 

aprovada pela conferência municipal dos direitos da pessoa idosa com relação a reforma 20 

da previdência, colocado em votação todos os conselheiros aprovam a realização da 21 

audiência e a realização da nota de posicionamento. Sem mais assuntos a tratar os 22 

presidentes encerram a reunião agradecendo a presença de todos. Eu 23 

________________________________ lavrei esta ata com o termino às nove horas e 24 

vinte e sete minutos, assinei junto com a Presidente Fernanda Rocha 25 

_______________________________ e o Presidente Reinaldo Wagner 26 

___________________________ os demais assinaram o livro de presença.                27 


