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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Foi realizada reunião ordinária do CMI no dia trinta de julho 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 (3º Idade Nipo), Maria Aparecida Correa Romualdo
(Associação Eclética), Nelson Ladeira, Sisino Motta Neto (Sindicado dos Bancarios),
Maria Salete da Silva (Lar dos Velhinhos), Celise Helena Calixto, Paula Fernanda Abreu
Maia (Lar Betel), Anésia Benedita Barbosa (Lar Escola - Centro dia do Idoso), Clóvis
Misawa (Casa Bonsai Recanto do Idoso), Elisângela Cornachini Corte Real (Unimep),
Aparecida Castelani de Lara, Maria do Carmo Ramos (Semdes), Mariana Cabau Marques
Lemes (Saúde), Renata Gava (Semac), Dra. Janete Céli Soares Sanches (Procuradoria);
Justificaram ausências: Renata Ganciar dos Santos, Mônica Graner Menegatti (Selam),
Maria Elisa Botene Usberti (Saúde) Ouvintes: Marinelza da Silva, Flavia A. S. Perez
(Semdes) e Elisa Regina F. Camargo ( LifeCare). A reunião iniciou – se com a Flávia e
Marinelza da Semdes, apresentando o orçamento do almoço com bebidas, sendo R$
34,00 por pessoa (Divino Tempero), e R$ 32,00 só o almoço no Luis Gril, e também
solicitou parceria com a Arcelor Mital para arcar com o almoço, e a mesma solicitou o
orçamento através de documento assinado, em seguida foi falado sobre a cotação de
quanto ficaria os matérias de divulgação (Banner, faixa, fôlder), ficou no valor de R$
1,300.00. Em seguida a Sra. Elisa Regina da empresa LifeCare se apresentou e fez uma
demonstração do seu trabalho, apresentando o aparelho de comunicação instalado na
linha telefone residencia/escritório, juntamente com a pulseira, explicou seu
funcionamento, o aparelho funciona com um simples toque no botão da pulseira e é
acionado na central, pelo viva voz do aparelho para identificar a emergencial e realizar as
providencias e logo após informou os custos: no valor de 350,00 para instalação do
mesmo, sendo que a mensalidade será de 125,00 por mês. Essa empresa tem como
objetivo ajudar as pessoas que moram ou passam sozinhos durante um período, dando
tranquilidade a seus familiares. A Conselheira Salete falou de verificar na entidade se
havia possibilidade de ser feito o almoço no Lar dos Velhinhos, porem precisaria de uma
equipe para fazer o mesmo. Foi falado que precisaria enviar novamente o convite para o
Dr. Luis Fernando Barbosa Médico do Núcleo de Atendimento da Saúde do Idoso ,
informando a nova data do evento, que ficou agendado para o dia 31/10/2014; em
seguida as Conselheiras Irmã Anesia, Maria Salete e Celise informaram que gostariam de
entrar na comissão Organizadora. A Regina prontificou a colaborar com um valor de
600,00 para ajudar no almoço da Conferência, também disse que iria conversar com o
responsável do supermercado Preço Baixo, que é conhecido seu, para ver se a
possibilidade deles fazer doações. Foi feito leitura e aprovação das atas da Reunião
Ordinária do dia 25/06/14 e da Extraordinária 16/07/14. Foi falado de fazer certificados
para os participantes da conferencia, dos membros que trabalharão na realização do
evento e do palestrante, os Conselheiros Paula e Clovis disseram que iriam fazer alguns
modelos e enviariam para os demais conselheiros. Foi comentado sobre o Fundo
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Municipal do Idoso, que esta parado na Jurídica aguardando aprovação, o mesmo foi
solicitado pela SEMDES. Foi confirmado que devemos aguardar o envio dos eixos, para
podermos organizar a conferência, pois as determinações vem das conferências nacional
e Estadual, pois os membros do Conselho Estadual informaram que teriam uma reunião
a qual seria discutido os mesmos, portando se nós recebermos as informações
necessárias faremos uma reunião extraordinária, caso contrario fica agendado a reunião
mensal para o dia 27/08. e nada a tratar encerrou-se a reunião e eu Maria Aparecida
Correa Romualdo redigi a presente ata que será lida e se aprovada assinada por todos.
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