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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

 
Foi realizada reunião ordinária do CMI no dia vinte e quatro de abril de  dois mil e 

dezenove às  duas  horas na Casa do Conselho sito a rua Joaquim André número 895 

com a presença dos conselheiros: Mônica Graner Martins Menegatti, ,  Clovis Misawa, 

Vera Lúcia Gallina, Joseane Aparecida T. Furlani, Solange Mara Fontanetti Aguiar, 

Kazuyoshi Kotaka, Maria Lucia Santana, Adriana Oliveira do Nascimento e  Renata 

Ganciar dos Santos .Participou como ouvinte Samuel Medina, Fernanda da Cruz Silva, 

Rosangela Batista, Osmar Ventris, Nancy Thame e Fernando Veloso. O  conselheiro 

Clovis abriu a reunião apresentando os ouvintes e deu a palavra para a vereadora Nancy 

que explanou sobre o programa Escola do Legislativo na câmara que tem como objetivo 

promover a cidadania em seguida ela nos apresentou o Doutor Osmar que oferece cursos 

mensalmente através do programa. O doutor Osmar falou sobre o curso de justiça 

restaurativa e se dispôs atender em locais específicos com o publico da terceira idade, 

sempre na última quarta feira do mês. A conselheira Mônica sugeriu que fosse feito um 

destes encontros no mês de setembro por ser o mês do idoso e que tal curso fosse 

inserido no Cultura e Movimento da Terceira idade em parceria com a secretaria de 

cultura. Doutor Osmar propôs primeiramente fazer um encontro com os conselheiros para 

que eles conheçam bem o trabalho e depois possam oferecer e divulgar com maior 

propriedade.. A secretaria Fernanda passou a data do próximo encontro e os temas a 

serem tratados, ficando para o dia vinte e dois de maio das nove às doze da manhã, o 

tema Inteligência emocional   e das quatorze as dezessete o tema Nomeando nossas 

emoções  e se colocou a disposição para maiores informações. O ouvinte Fernando 

Veloso enfermeiro e proprietário da casa de longa permanência Melhor Idade relatou que 

está passando por uma dificuldade na efetivação das documentações solicitadas para a 

abertura de sua empresa, pois um dos quesitos não fica muito claro e a decisão tomada 

em relação a quantidade de vagas para estacionamento ficou em torno de setenta por 

cento dos quartos e ele não tem condições de atender tal solicitação. O conselheiro Clovis 

pediu para que ele deixasse os documentos para analise e que ele daria um retorno. O 

conselheiro Clovis iniciou a conversa em torno das proposituras da conferência e sobre a 

melhor maneira para dar encaminhamento . Clovis relatou que as proposituras já foram 

enviadas para os três poderes no dia doze de abril e que em conversa extra oficial com o 

vereador Pedro Kawai foi intruido que deveráimos pedir tribuna popular e citar as 

propostas bem como pedir apoio dos vereadores. Ficou determinado que seria agendado 

primeiramente uma reunião com a secretaria Eliete , em seguida uma reunião com o 

prefeito e posteriormente um dia para ir na câmara em tribuna popular. A conselheira 

Mônica solicitou que fosse enviado um mail para o prefeito Barjas solicitando uma data 

para reunião com a comissão do conselho para tratar deste assunto. O conselheiro Clovis 

falou que falta a assinatura de vários delegados e suplentes que irão representar o 

conselho na Conferência Estadual e que isto precisa ser agilizado. O ouvinte Samuel 
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falou brevemente sobre a conferencia e falou que acha de suma importância a elaboração 

do fluxograma. A conselheira Solange falou que este fluxograma deve ter como principal 

objetivo a orientação ao idoso para que sejam assegurados seus direitos e disse que é 

importante termos a orientação de um palestrante para ajudar  na construção  deste 

fluxograma. Samuel acha que poderíamos seguir o modelo do fluxograma do conselho da 

criança e adolescente e que incialmente deveríamos fazer uma reunião com a SMADS. 

Eu, Mônica  Graner Martins Menegatti  redigi a presente ata que será lida e se aprovada 

assinada por todos.   

 

 


