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Criado pela Lei Municipal nº 6.246 de 03 de junho de 2008.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Foi realizada a reunião do CMI dia dezessete de Julho 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, Jane Franceschini, Renata G. dos Santos,
Monica Graner, Maria Elisa B. Usberti, Aparecida Castellani de Lara, Paula Fernanda de
Abreu Maia, Dante Roberto Maciel, Nélson Ladeira, Maria Salete da Silva e Inez
Machado. Iniciou a reunião com a discussão dos pontos que serão analisados nas visitas
as instituições, solicitada pelo promotor, ao Conselho. Os conselheiros discutiram como
as informações das entidades serão avaliadas, baseando-se no documento da ANVISA. A
conselheira Maristela Negri tomou nota das opiniões e ficou responsável em enviar por
email a todos, o questionário e a pontuação de cada item a ser analisado. Os grupos já
estão formados e já se organizarão para iniciar as visitas na próxima semana. As
instituições já enviaram por email o formulário de Cadastramento, com exceção do
Pensionato Anos Dourados e La Vitta Residência Campestre, que entregarão para os
conselheiros no dia da visita. Os formulários foram entregues para um responsável de
cada grupo. Os conselheiros que visitarão o Lar dos Velhinhos e Anjo da Guarda, verão a
possibilidade de se responsabilizar em conhecer a instituição Nosso Lar. Além disso, a
conselheira Maristela Negri levantou as informações coletadas pelos participantes do
Fórum e, junto com os conselheiros, direcionou para as Secretarias responsáveis, para
conhecimento e providências. 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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