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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Foi realizada a Capacitação dos Conselheiros do CMI dia vinte e três de abril de dois mil e
quatorze as quatorze horas na Casa do Conselho sito a rua Joaquim Andre numero 895
com a presença dos conselheiros Maristela Negri O. Marrano, Monica Graner, Renata G.
dos Santos, Paula Maia, Maria Salete. Estiveram presentes: Elisângela Corte Real. Da
Unimep, Claudia Fleury e Juliana Fleury, da Instituição Anjo da Guarda, Anésia Benedita,
do Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe, Leila Paula, do Lar dos Velhinhos e Thaysa
Lopes, do Hotel Convívio Mundo Melhor. A Capacitação foi elaborada pelo Instituto
Imaflora, com o palestrante Luiz Fernando Iozzi. O objetivo principal da palestra foi o
papel dos conselhos e conselheiros municipais. Vários tópicos foram citados e explicados,
como: a criação dos conselhos, suas funções, responsabilidades dos conselheiros,
democracia participativa, através de conferências municipais, audiências públicas,
orçamento participativo e conselhos municipais. Além disso, o palestrante destacou a
importância do Portal dos Conselhos, como uma ferramenta de comunicação entre os
conselhos e com a sociedade e também do Fórum Permanente dos Conselhos Municipais
de Piracicaba (FOPEC), que é realizado entre os conselhos municipais e iniciou esse ano,
com a primeira reunião em março. Foi informado o diagnóstico de uma pesquisa feita, em
2013, aos conselheiros municipais de todos os conselhos de Piracicaba. A presidente
Maristela Negri destacou as principais ações do Conselho no ano de 2013. Entre elas
estão: a realização do Fórum “Hoje somos nós, amanhã serão vocês”, visita as
instituições que atendem os idosos e encaminhamentos de denúncias. Foram propostas
algumas reflexões para a próxima gestão, como: cobrar presença efetiva dos
conselheiros, formalização do fundo municipal do idoso, utilizar o portal dos conselhos
como forma de divulgação das ações do conselho e procurar debater tópicos, quando
possível, baseando-se na agenda anual proposta no IX Encontro Nacional de Conselhos
de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Na próxima quarta feira, trinta de abril de dois
mil e quatorze, será realizada a eleição de novos conselheiros e da diretoria executiva,
para a gestão 2014-2016. Sem mais nada a tratar encerrou-se a capacitação e eu Renata
Ganciar redigi a presente ata que será lida e se aprovada assinada por todos.
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