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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Foi realizada a reunião do CMI dia trinta de Outubro de dois mil e treze as quatorze horas
na Casa do Conselho sito a rua Joaquim André numero 895 com a presença dos
conselheiros Maristela Negri O. Marrano, Inez Machado, Jane Franceschini, Adriano da
Costa, Renata G. dos Santos, Maria Elisa B. Usberti, , Paula Fernanda de Abreu Maia,
Dante Roberto Maciel, Nélson Ladeira. Justificaram ausências Monica Graner e Janete
Sanchez. A reunião começou com uma conversa sobre o respeito a preferência aos
idosos em alguns locais. A conselheira Inez comentou que nas unidades de Saude da
cidade, não estão obedecendo essa lei municipal. O conselheiro Adriano divulgou os
eventos do SESC para Novembro e foram feitos os últimos acertos para o evento, nesse
local, que celebraria os 10 anos do Estatuto do Idoso. O objetivo principal desse evento
seria apresentar o Estatuto para a população. A conselheira Maristela sugeriu que o
Conselho liste os pontos principais do Estatuto e abra para discussão/perguntas.
Maristela ficou de entrar em contato com a Comunicação Social para se informar sobre a
campanha para a divulgação do Conselho e Fórum. Ficou acordado que seria enviado um
ofício a Prefeitura requisitando a confecção de Estatutos, pois não temos exemplares para
distribuir para interessados, na Casa dos Conselhos. Paula divulgou o jantar
comemorativo do Lar Betel, que acontecerá no dia 21/11, as 20 horas. 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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