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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Foi realizada a reunião do CMI dia vinte e dois de Maio 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, Maria
Elisa B. Usberti, Aparecida Maria Petan, Sueli de Fátima Felipe de Oliveira, Dante
Roberto Maciel, Celise Helena Calixto, Justificaram as ausências Monica G. Menegatti,
Ilda Soeli Barbosa, Maria Salete Silva Iniciou a reunião com a discussão das últimas
providências para o Fórum. A conselheira Maristela informou que ainda está para
confirmar o músico que fará a Abertura do Fórum. O Anfiteatro do Centro Cívico já está
confirmado para o evento. Ficou definido que cada instituição mandará cinco fotos por email para o Conselho, para a confecção do vídeo para a apresentação no Fórum. Serão
convocadas algumas pessoas para coordenar os grupos de discussão, após as palestras.
A conselheira Maristela já passou três nomes (Priscila, Alessandra e Paula) e pediu
sugestões para mais nomes. O conselheiro Dante ficou responsável por veicular a notícia
(rádio, TV e jornal) para a divulgação do Fórum. Além disso, ele se responsabilizou em
agendar a tribuna, na Câmara de Vereadores, para o Conselho divulgar o evento. O
conselheiro começará a colocar notícias a respeito do Conselho do Idoso no Portal dos
Conselhos. Para isso requisitou a senha, pois salientou que os meios de comunicação do
município se utilizam desse site para buscar informações. A conselheira Aparecida Petan
frisou que já foi realizado um Fórum, por isso já foi alterado o nome do evento para 2º
Fórum. Foi confirmada uma reunião no dia 27/05 as 8:30, com a Secretária de
Desenvolvimento Social, Eliete Nunes Secamilli , para últimos acertos do assunto, tais
como: lanche e água para o evento, utilização de Data show e demais aparelhos,
possibilidade da assessora editar o vídeo, confecção de certificados para palestrantes e
participantes e de fôlder e cartaz. Foi lida uma carta recebida pelo Conselho, do Ministério
Público, pedindo relatório de fiscalização de onze entidades da cidade. Ficou acertado
que seria mais um tópico para conversar nessa reunião, para saber se é da competência
do Conselho. Revemos a denúncia da senhora que é de Santa Bárbara, mas está
morando em Piracicaba. As conselheiras Maria Elisa e Sueli ficaram de averiguar a
história, através do CREAS e trazer notícias ao Conselho na próxima reunião. 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.

Criado pela Lei Municipal nº 3.415 de 26/03/92, modificado pela Lei Municipal nº 4.393 de 08/01/98 e alterada pela Lei Municipal nº 06246 de 03/06/08.
Lei Federal nº 8.842 de 04/01/44, regulamentado pelo Decreto –Lei 1.948 de 03/7/96. De acordo com o Estatuto do Idoso 10.741 de 01/10/03.
Rua Joaquim André, 895 – Bairro Paulista – Piracicaba – SP – CEP:13400-850.
FONES: (019)34340461 – (019)34347137 - Email: cmi@piracicaba.sp.gov.br

