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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Foi realizada reunião extraordinária do CMI no dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e  
quinze as quatorze horas na Casa do Conselho sito a rua Joaquim André numero 895 
com a presença dos conselheiros:  Maria Aparecida Corrêa Romualdo, Nélson Ladeira, 
Maria Salete da Silva, Celise Helena Calixto,Paula F. de Abreu Maia, Anésia Benedita 
Barbosa,Clóvis  Misawa,  Elisângela  Cornachai  Corte  Real,  Maria  do  Carmo  Ramos, 
Mônica Graner Menegatti, Maria Elisa Botene Usberti,Mariana Cabau Marques Lemes e 
Justificaram  ausência:  Anelise  Guastali,   Renata  Ganciar  dos  Santos,  Renata  Gava, 
participaram como ouvinte: Rigina. A reunião teve início com com a leitura da ata anterior 
e  aprovada  e  assinada  por  todos,  em  seguida  a  Sra.  Regina  da  empresa  LifeCare 
apresentou um pingente afim que o mesmo atua na central ou no aplicativo no celular,  
tendo um custo para instalação de R$200,00 mais a manutenção de R$ 99,00 mensais 
(Chip  celular),  este  produto  substitui  o  relógio  apresentado  no  ano  passado.  A 
Conselheira Elisângela informou que terá uma palestra 03/03 das 14h00 ás 16h00 na 
Unimep,  com  o  tema:  “cuidado  com  a  medicação”  e  também  ficou  de  verificar  um 
palestrante que se encaixará nos temas dos eixos. o sr.  Nélson informou que deverá 
solicitar uma ambulância para o dia 25/04 das 8h00 ás 12h00 e das 13h00 ás 17h00 na I  
Conferência Municipal do Idoso e solicitou ao Godoy se possível conseguir os crachás 
para os convidados. A Conselheira Mônica informou que o operador de som já esta certo, 
Mônica ficou como organizadora de cerimonial  cerimonia na Conferência do Idoso na 
parte da manhã, e também ficará no credenciamento das autoridades juntamente com a 
Renata, e o credenciamento dos convidados será as conselheiras Salete, Paula, Elisa e 
Mariana.  Os  conselheiros  solicitaram  para  o  dia  do  evento  flip  charp,  canetas.  A 
conselheira  Mariana deu ideia  de  providenciar  uma lembrancinha para  palestrante.  A 
Mônica confirmou que a Sra. Rita Fenalti iniciará a Conferencia com aquecimento de 10 
minutos e após o almoço. Houve questionamento de como será providenciado o almoço,  
se  será  contratado  uma empresa,  ou  se  servirá  marmitex,  a  questão  do  marmitex  a 
Mariana estará verificando e irá  trazer  informações na próxima reunião.  O sr.  Nelson 
solicitou que a Naiara fizesse um oficio a Estação do Idoso, solicitando a presença do 
Coral,  foi  decidido  que todos os  colaboradores que estiverem na Conferencia  ficarão 
responsáveis  pelo  café  e em repor  os  matériais  que faltar.  Será  convidado todos os 
Vereadores e o Presidente da Câmara, Matheus Erler, Deputado Roberto Moraes e o 
Thame. Foi elaborado o cronograma do Evento da seguinte forma: 8h00 ás 8h30 – Coral, 
credenciamento  e  café;  9h00  abertura;  10h00  aquecimento  com  a  Rita  Fenalti  (10 
minutos); 10h30 ás 12h00 palestrante; 12h00 ás 14h00 almoço; 14h00 – Atividade com a 
Rita  Fenalti  (10  minutos);  14h30  divisão  dos  grupos;  16h00  eleição  do  delegado  e 
aprovação  das  propostas  para  ser  apresentado  na  Conferencia  Estadual;  17h00 
encerramento.  Sem mais  nada  a  tratar  encerrou-se  a  reunião  e  eu  Maria  Aparecida 
Corrêa Romualdo redigi a presente ata que será lida e se aprovada assinada por todos.  
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