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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Foi realizada a reunião do CMI dia quatorze de Agosto de dois mil e treze as quatorze
horas na Casa do Conselho sito a rua Joaquim Andre numero 895 com a presença dos
conselheiros Maristela Negri O. Marrano, Renata G. dos Santos, Monica Graner, ,
Aparecida M. Petan, Paula Fernanda de Abreu Maia, Celise Calixto, Dante Roberto
Maciel, Maria Salete da Silva e Wilson Pino. Justificaram ausências Sueli e Maria Elisa B.
Usberti. Três pessoas vieram assistir a reunião, entre elas, a coordenadora de estágio da
Psicologia da UNIMEP. A conselheira Maristela iniciou a reunião organizando a listagem
de titulares e suplentes, e pediu para a Naiara que envie ofícios para as entidades que
estão faltando ou que precisam organizar os nomes dos conselheiros. Após, foram lidos
os ofícios que foram encaminhados para os órgãos responsáveis, sobre as informações e
pedidos que foram feitos no Fórum. Celise opinou que devemos colocar na mídia o que
está sendo feito pelo Conselho após as idéias e discussões realizadas neste evento. Na
sequência, cada grupo falou sobre como foram as visitas que fizeram às Instituições.
Cada um deu o parecer e procurou explicar um pouco como cada Instituição trabalha de
que forma acontece o tratamento do idoso.Foi combinado, que quem não trouxe o
relatório, trazer no máximo até dia 16/08 – sexta feira para que a casa dos Conselhos
encaminhe para a Secretária de Desenvolvimento Social, para após enviar ao Promotor.
Sem mais nada a tratar encerrou-se a reunião e eu Renata Ganciar redigi a presente ata
que será lida e se aprovada assinada por todos.
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