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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Foi realizada a reunião do CMI dia vinte e cinco de junho de dois mil  e quatorze as  
quatorze  horas  na  Casa  do  Conselho  sito  a  rua  Joaquim André  numero  895  com a 
presença dos conselheiros:  Masazo Saito,  Maria  Aparecida Correa Romualdo,  Nélson 
Ladeira,  Sisino  Motta  Neto,  Clóvis  Misawa,  Claudia  Maria  Neves  Fischer  Fleury,  
Elisangela Cornachini  Corte  Real,  Aparecida Castelani  Lara,  Maria  do Carmo Ramos, 
Mônica Graner Martins Menegatti, Renata Ganciar, Maria Elisa Botene Usberti, Mariana 
Cabau  Marques  Lemes.  Justicaram  ausência:  Celise  Calixto,  Paula  Maia,  Anésia 
Barbosa,  Renata  Gava,  Vilma  Romano  e  Dra  Janete  Sanches.  O  presidente  Nélson 
Ladeira iniciou a reunião pedindo para que todos relessem o Regimento Interno, para 
discutirmos nas próximas reuniões. Os conselheiros Clóvis e Mariana passaram o que 
está sendo feito quanto a divulgação do Conselho, no departamento de comunicação da 
Prefeitura. O sr Nélson irá marcar uma reunião com esse setor da Prefeitura. O Clóvis  
falou que a página do Facebook do Conselho Municipal do Idoso teve 2.100 acessos no 
primeiro mês. Ficou acordado que o Clóvis terá a chave da página, ou seja, só ele irá 
postar  informações.  Os  conselheiros  que  acharem  informações,  artigos  e  matérias 
interessantes,  deverão  mandar  para  ele  e  ele  colocar  no  Facebook.  Os  conselheiros 
opinaram sobre o folder e o logo do Conselho. A conselheira Mariana opinou em colocar o 
endereço do portal dos conselhos e do facebook no folder. Todos aprovaram o layout do 
folder, desde que feito com o patrocínio da Prefeitura. Caso isso não aconteça, e precise  
buscar outro patrocínio, será feita uma nova votação para aprovção. O presidente Nélson 
Ladeira salientou que o Adriano está divulgando o Conselho do Idoso no SESC e colocou 
a  disposição  o  espaço  e  uma  palestrante  para  a  Conferência  Municipal  do  Idoso.  A 
conselheira Mônica falou que no dia primeiro de outubro terá, como já é feito há alguns 
anos, uma sessão solene em homenagem ao Dia do Idoso, por isso, a conferência deve 
ser marcada para outro dia. Foram discutidos assuntos relevantes da Conferência. O sr 
Nélson  deu a  idéia  de  trazer  médicos  da  Cabesp  (Banespa)  para  fazer  exames nos 
convidados.  A  conselheira  Elisa  salientou  que  as  palestras  não  devem  exceder  40 
minutos, para não dispersar a atenção. Os conselheiros acharam mais interessante ter  
apenas duas palestras, ao invés de três como a proposta inicial. Sobre a equipe que fará 
exames,  ficou  acordado  utilizá-la  em  outro  evento,  como  na  abertura  da  Olimpíada 
Municipal da Terceira Idade, porque senão o tempo ficará escasso na Conferência.  A 
data para a Conferência ficou acordada entre os conselheiros para o dia 26 de setembro.  
Os  locais  citados  foram:  SESC,  centro  cívico,  estação  da  paulista  e  câmara  dos 
vereadores. A Naiara vai verificar a disponibilidade desses locais. A conselheira Mônica 
ficou responsável em entrar em contato com a palestrante que participou do Fórum no 
ano  passado,  para  verificar  o  interesse  e  disponibilidade  dela  para  a  palestra  da 
Conferência. A conselheira Elisângela se pôs a disposição, caso a Mônica não consiga a 
palestrante,  em entrar  em contato  com professores da UNIMEP.    O cronograma da 
conferência  ficou  da  seguinte  forma:  8hs  as  8:30  –  credenciamento,  8:30  as  9:00  – 
abertura,  9:00  as  9:40  –  palestra,  10:00  as  10:30  –  coffee  break,  10:30  as  11:30  – 
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palestra, 12:00 as 13:00 – almoço, 13:00 atividade SELAM, 13:15 – 14:45 – grupo, 14:45 
as 15:00 – Coffee break, 15:00 – plenária e 17:00 encerramento.  . As comissões foram 
formadas:  comissão  de  divulgação:  Mariana  Cabau  Marques  Lemes,  Clóvis  Misawa, 
Paula Maia e Flávia; comissão orçamentária e patrocínio: Nélson Ladeira, Celise Calixto, ;  
comissão  executiva:  Maria  Elisa  Usberti,  Mariana  Lemes  e  Claudia  Fleury  ;  as 
conselheiras  Mônica  Graner  e  Renata  Ganciar  serão responsáveis  pelo  cerimonial.  A 
comissão organizadora será: Nélson Ladeira, Mônica Graner  Martins Menegatti, Renata 
Ganciar dos Santos, Maria Elisa Botene Usberti,  Claudia Maria Neves Fischer Fleury, 
Elisangela Cornachini Corte Real. Será enviado um ofício pedindo ao departamento de 
comunicação o sr Tarcísio para falar no evento. A próxima reunião ficou agendada para o 
dia  30/07/2014 ás 14h00 horas.  Nada mais havendo a tratar  eu Renata Ganciar  dos 
Santos encerro esta ata, que deverá ser lida e assinada por todos.
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