Entidades que compõem o Conselho Municipal do Idoso:
Governamental:
•
Secretaria Municipal de Promoção Humana;
•
Secretaria Municipal de Saúde;
•
Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
•
Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Suprimentos;
•
Coordenadoria Municipal de Desporto;
•
Grupo de Convivência da Terceira Idade Conviver.
Não-Governamental:
•
Grupo de Convivência da Terceira Idade Girassol;
•
Grupo de Convivência da Terceira Idade Sempre Unidos;
•
Liga Feminina de Combate ao Câncer;
•
Lar da Velhice Ernani Luiz Schneider;
•
Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
•
Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Giruá –
ACIGI.

3ª Conferência
Municipal do Idoso
2018
“Os Desafios de Envelhecer no Século XXI
e o Papel das Políticas Públicas”

GIRUÁ– RS
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Humana
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Conselho Municipal do

IDOSO
Giruá

Data: 07/11/2018
Local: Salão do CONGIR

Objetivo Geral
A Conferência é uma instância deliberativa de caráter democrático

PROGRAMAÇÃO:

constituindo um espaço para avaliar as ações da política social para o idoso;
afirmar a garantia dos direitos; subsidiar planos e projetos direcionados à pessoa
idosa. A 3ª Conferência Municipal do Idoso de Giruá pretende propiciar a
reflexão e a discussão sobre os desafios de envelhecer no século XXI, bem como,
o papel das políticas públicas direcionadas à pessoa idosa.

Manhã
•

08:00h – Credenciamento com Coffee Break

•

08:45h – Abertura Oficial

•

09:15h – Leitura e aprovação do Regimento Interno.

•

09:30h – Mesa com palestrante convidado
Tema: “Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas

Objetivos Específicos:

Públicas”

- Esclarecer e difundir o aspecto conceitual, estratégico, político e operacional

•

10:30 – Debate

das políticas públicas voltadas para as ações de promoção, proteção e defesa dos

•

11:30 – Intervalo para almoço

direitos da pessoa idosa;
- Reafirmar as competências, compromissos e corresponsabilidades dos órgãos
governamentais e dos demais atores que atuam na promoção, proteção e defesa
dos direitos da pessoa idosa;
- Identificar as ações desenvolvidas no município acerca da promoção, proteção
e defesa dos direitos da pessoa idosa;
- Avaliar as ações em execução no município;

Tarde
•

13:00h – Grupos de Trabalhos.

•

15:00h – Plenária Final – Apresentação e Votação das
Propostas e Moções.

•

16:30h – Eleição dos Delegados para a VI Conferência
Estadual da Pessoa Idosa e entrega de Certificados.

- Propor prioridades de atuação aos órgãos governamentais da esfera municipal,
responsáveis pela implantação da Política do Idoso;
- Discutir sobre as formas de captação de recursos para financiamento das
ações intersetoriais na garantia dos direitos da pessoa idosa.

INSCRIÇÕES:
Secretaria Municipal de Promoção Humana - SMPH
Fone: 55 3361-1068
Email: cmas@girua.rs.gov.br

