CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Criado pela Lei Municipal nº 6.246 de 03 de junho de 2008.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Foi realizada reunião extraordinária do CM no dia dezesseis de julho de dois mil e
quatorze as quatorze horas na Casa do Conselho sito a rua Joaquim Andre numero 895
com a presença dos conselheiros Claudia Maria Neves Fischer Fleury, Maria Aparecida
Correa Romualdo, Nélson Ladeira, Sisino Motta Neto, Celise Helena Calixto, Elisangela
Cornachini Corte Real, Monica Graner Menegatti, Renata Ganciar dos Santos, Maria Elisa
Botene Usberti, Renata Gava, Aparecida Maria Petan. Justificaram ausências: Paula
Fernanda Abreu Maia, Mariana Cabau Marques Lemes, Anésia Benedita Barbosa. A
reunião foi marcada para tratarmos de assuntos ligados a conferência municipal do idoso,
principalmente a data, o tempo, as palestras entre outros assuntos. As responsáveis que
recebem os dados pela SEMDES, estiveram presentes e constataram que devemos
aguardar o envio dos eixos, para podermos organizar a conferência, pois as
determinações vem das conferências nacional e estadual. Com essa sugestão foi
cogitada a alteração da data do evento. A conselheira Monica comentou que a mudança
não trará prejuízos, pois teremos mais tempo para organizá-la. O presidente Nélson
Ladeira pôs em discussão a questão da Conferência ser em um ou meio período.Foi feita
uma votação e a maioria (onze pessoas) preferiu fazer a conferência em um dia inteiro. O
início do evento será as oito horas, seguindo até as oite e trinta para o credenciamento,
será servido café, chá e bolachas. Das oito e trinta as nove horas será a abertura; das
nove as nove e quarenta será a primeira palestra; das dez as dez e trinta será oferecido
um lanche; das dez e trinta as onze e trinta será realizada a segunda palestra. Após,
teremos das doze as treze horas uma parada para almoço. Na volta dos almoço, as treze
horas será proposta uma atividade, feita por um professor da selam; das treze e quinze
até as quatorze e quarenta e cinco será proposta a formação de grupos; das quatorze e
quarenta e cinco as quinze horas um coffee break; a partir das quinze horas, a plenária e
dezessete horas o encerramento. A questão da data também foi colocada em discussão
e foi votada pela maioria (nove pessoas) para dia trinta e um de outubro. A conselheira
Maria Elisa disse que para a discussão em grupos, o conselheiro deve escolher ser
mediador, mas os idosos devem ser encaminhados para os temas, para não gerar
duvidas e, consequentemente, atrasos. Todos acharam que essa é a melhor forma de
guiar os grupos. Por isso, ficou definido que no credenciamento, atrás do crachá serão
colados adesivos de cores diferentes, já para o momento dos grupos; cada cor
corresponderá a um grupo de discussão. 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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