
                                                                              
 
                                                                                    

                                                                     
Convocação a III Conferência Municipal de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 

 
O Prefeito Municipal de Colatina, Estado do Espírito 

Santo, no uso das suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe a legislação em vigor, especialmente o 
estabelecido no Inciso IV, do Artigo 99, da Lei Orgânica Municipal e, considerando a realização da III 
Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Colatina, RESOLVE: 

 
Art.1º Convocar a III Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa a ser realizada no dia 

28 de junho de 2011 sob a responsabilidade do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.  
 

Art.2º   A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá como tema: “O Compromisso de todos 
por um envelhecimento digno no Brasil”, e focará os seguintes eixos temáticos: 

            
             I.    Envelhecimento e Políticas de Estado: pactuar caminhos intersetoriais; 
 
 II.   Pessoa idosa: protagonista da conquista e efetivação dos seus direitos; 
 
 III.  Fortalecimento e integração dos Conselhos: existir, participar, estar ao alcance, comprometer-se 

com a defesa dos direitos dos idosos; 
   
                IV.  Diretrizes Orçamentárias, Plano Integrado e Orçamento Público da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios: conhecer para exigir; exigir para incluir; fiscalizar.  
 

Art.3º  A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será presidida de forma colegiada, pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa. 
 

Art.4°  A III Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa desenvolverá seus trabalhos a 
partir dos seguintes objetivos: 

              
I.   Sensibilizar a sociedade para o contexto de envelhecimento da população brasileira; 
 
II. Mobilizar a população brasileira, especialmente a idosa, para a conquista do direito ao 
envelhecimento com dignidade; 
 
III. Fortalecer o compromisso dos diversos setores da sociedade e do poder público com o 
atendimento, a defesa e a garantia dos direitos da pessoa idosa, indicando prioridades de atuação 
para os órgãos governamentais, nas três esperas do governo; e 
 
IV. Avaliar a implementação e a efetivação da Política Nacional do idoso, nas esferas de governo 
federal,estaduais,distrital e municipais. 
 

Art.5º    As despesas com a III Conferência Municipal dos Direitos e Defesa da Pessoa Idosa correrão por 
conta de recursos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania. 

 
Art.6°   Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
            Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
Secretaria do Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina,... de maio de 2011. 
 
 
Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal 
de Colatina, em ....... de maio de 2011 
 
 
--------------------------------------------                                                                    __________________________ 
Secretário Municipal de Gabinete                                                                      Prefeito Municipal de Colatina 
 


