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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Foi realizada a reunião ordinária, do CMI dia vinte e quatro de abril de dois mil e treze as
quatorze horas na Casa do Conselho, sito a rua Joaquim André numero 895, com a
presença dos conselheiros, Inez Machado, Jane Franceschini, Maristela N. Marrano,
Maria Salete Silva, Renata G. dos Santos, Aparecida Maria Pettan, Mônica G. Menegatti,
Sueli Fátima F. Oliveira, Wilson Luiz Pino, Adriano A. Costa, João Carlos Silva,
Justificaram as ausências Maria Elisa Usberti, Nelson Ladeira, Celise H. Calixto. Iniciouse a reunião com a exposição do convidado Mateus Erler vereador do município de
Piracicaba e advogado especializado em Direito Previdenciário que informou trabalhar
com idosos há muito tempo, e agora como parlamentar pretende criar leis, que
favoreçam a Pessoa Idosa, A Casa do Idoso vem ao encontro dessas necessidades, um
projeto do Governo do Estado com apoio do Executivo e Legislativo. Pretende criar um:
a) Fórum permanente do Idoso no que diz a respeito da Previdência, capacitar e
humanizar os servidores que atendem nessa área seja mais sensível e compreensível ao
informar e ou encaminhar um Idoso. b) Projeto para a implantação de uma Delegacia do
Idoso, em nosso município, Em São Paulo são oito delegacias do Idoso funcionando e ele
já fez visitas para conhecer os trabalhos lá desenvolvidos c) conseguiu a liberação de
condução que levará os membros do C.M.I. para a Jornada Interdisciplinar de Geriatria e
Gerontologia que será dia vinte e cinco de maio, no Instituto Sírio Libanês em São Paulo.
Com o compromisso de ajudar o Idoso em suas dificuldades coloca seu gabinete a nossa
disposição. Agradeceu a oportunidade e retirou-se para outros compromissos. Dando
continuidade à reunião pela presidente Maristela foi feita a leitura da ata anterior, e
colocada em discussão como foi encontrado erros no texto optou-se para nova redação,
que será apreciada em uma próxima reunião. Foi apresentada uma carta solicitando o
afastamento por tempo indeterminado do Sr. José Lima da presidência do CMI. A
presidente leu a proposta de elaboração do Fórum cujo tema é “Valorização da Pessoa
Idosa: Hoje somos nós amanhã são vocês. A realização será dia vinte e dois de junho no
período da manhã no Salão do Centro Cívico foram sugeridas algumas mudanças as
quais serão novamente discutidas em uma reunião extraordinária dia quinze de maio. E
dia vinte e dois de maio a reunião ordinária. Sem mais nada a tratar encerrou-se a
reunião e foi redigida a presente ata que será lida e discutida.

