CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Criado pela Lei Municipal nº 6.246 de 03 de junho de 2008.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Piracicaba
Aos vinte sete dias do mês de junho de dois mil e doze, às quatorze horas reuniram-se na
Casa dos Conselhos sito a Rua Joaquim André no. 895 – Piracicaba-SP, e stiveram
presentes os Conselheiros: Jose de Lima. Antonio Candido da Silva. Dirce Golveia,
Nelson Ladeira, Maria Salete da Silva, Celise Helena Calixto, Maristela Negri O. Marrano,
Jane Franceschini, Inez Machado de Lima. Adriano Antonio da Costa, Aparecida Maria
Petan, Ilda Soeli Barbosa Danelon, Monica Graner Menegatti, Maria Elisa B. Usberti,
Marco Aurélio justificaram as ausências Alzira R. Novaes, Renata G. dos Santos. Laide M.
Alonso, e Cleusa E.G. Delgade. Iniciou a reunião com a leitura da ata anterior pelo
presidente colocada em votação foi aprovada por todos. Foi sugerido o envio de novo
oficio ao secretario municipal da Saúde para a substituição do representante da
secretaria, pois a anterior aposentou-se. Em seguida a conselheira Maristela Marrano
apresentou o plano de ação para o biênio de 2012 a 2.014 que contem dez itens e será
enviado aos conselheiros para conhecimento. Colocado em discussão: Elisa disse que
grande parte das clinicas particulares não estão registradas e constituem um deposito de
idosos devemos mapear as casas que existem. Colocado em votação foi aprovado por
todos. Celise convida a todos para participarem de reunião dia dez de julho no gabinete
da Secretaria de Cultura onde será montado o cronograma de atividades para o dia do
idoso. Os membros do CMI foram encarregados de uma tarefa, trazer para a próxima
reunião o nome da entidade, os objetivos de cada um e o numero de pessoas que
compõe a entidade do segmento o qual faz parte. Sem mais nada a tratar encerrou-se a
reunião e eu Inez Machado redigi a presente ata que será lida e colocada em discussão.
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