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
Foi realizado a reunião ordinária, do CMI dia vinte e sete de fevereiro dois mil
e treze as quatorze horas na Casa do Conselho, sito a rua Joaquim Andre
numero 895, com a presença dos conselheiros, Inez Machado, Jane
Franceschini, Maristela Negri O. Marrano, Maria Salete Silva, Nelson Ladeira,
Monica G. Menegatti, Renata G. dos Santos, Maria Elisa Usberti, Antonio
Candido da Silva, Aparecida Maria Pettan, justificaram as ausências José de
Lima e Celise Helena Calixto. Iniciou a reunião presidida pela conselheira
Maristela Negri O. Marrano, com a leitura da ata da reunião ordinária do mês
de dezembro, colocada em discussão, e em votação foi aprovada por todos.
A presidente informou o recebimento da resposta do oficio 44/12 que estão
sendo atendido o caso referido no oficio que a senhora em questão está
sendo encaminhada ao CREAS II e foi inserida no PAIF serviço de Proteção
e Atendimento Especializado a Família e Indivíduo. Recebemos a visita do
Revmo. Antonio Olimpio Santana, motivo pelo qual foi suspensa a
continuidade das leituras de denúncias devido o sigilo dos documentos. O
revmo. compareceu ao CMI para convidar os conselheiros a participarem do
Seminário “Família Violência e Esperança” que será realizado dia dezesseis
de março no salão Nobre da Câmara Municipal no horário das oito horas e
trinta minutos e término previsto para treze horas conforme Programação. A
seguir a conselheira Elisa lembrou sobre a realização da Conferencia
Municipal do Idoso, como não houve comunicação nenhuma para este
conselho, solicitamos a Ivana secretária da Casa dos Conselhos verificar no
Conselho Estadual do Idoso se há alguma referência sobre a realização da
Conferência. E aguardaremos as informações . A presidente dará
continuidade à leitura das denuncias na próxima reunião. Sem mais nada a
tratar encerrou-se a reunião e eu Inez Machado redigi esta ata que será lida
e se aprovada assinada por todos.
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