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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Foi realizada reunião extraordinária do CMI no dia quinze de abril de dois mil e quinze as 
quatorze horas na Casa do Conselho sito a rua Joaquim Andre numero 895 com a pre
sença dos conselheiros: Clóvis Misawa, Elisangela Cornachini Corte Real, Inez Machado 
de Lima, Maria Aparecida Correa Romualdo, Maria Elisa Botene Usberti, Mariana Cabau 
Marques Lemes, Monica Graner Menegatti,  Nélson Ladeira, Paula Fernanda de Abreu 
Maia,  Renata  Ganciar  dos Santos,  Sisino  Motta  neto.  Justificaram ausências:  Anelise 
Guastali, Anésia Benedita Barbosa, Celise Helena Calixto, Claudia Maria Neves Fischer 
Fleury, Janete Céli Soares Sanches, Maria do Carmo Ramos, Maria Luiza Inacio Correa, 
Maria Salete da Silva e Renata Gava. O presidente Nélson iniciou a reunião propondo re
tirarmos idéias da conferência estadual, que estivemos presentes para auxiliar os grupos. 
A conselheira Monica disse quem irá propor é o público que estará lá no dia vinte e cinco  
e a conselheira Elisa disse que podemos auxiliar os grupos, caso agente perceba que 
eles estão sem uma direção, mas, temos que lembrar que somos coadjuvantes nessa 
questão. A presença da Maristela Marrano está confirmada na Conferência Municipal do 
Idoso e ficou acertado que mandaremos os dados do evento por email.  Naiara falou que 
foi na reunião da organização e disse que os certificados foram liberados e que foi pedido 
para organizarmos os eixos por cor, que serão entregues adesivos no momento do cre
denciamento. Nas pastas serão colocados: folha sulfite, caneta, certificado, cartilhas da 
secretaria de saúde. Os conselheiros acharam melhor não colocar o regimento interno, 
por causa do grande número de folhas e também pelo fato do regimento ser lido no início.  
Foi organizado  quem irá nos dias 24, 25 e 26 de Abril. Ficou da seguinte forma: dia 24 de 
Abril, Abertura: Clóvis, Elisângela,Inez, Maria Aparecida, Maria Elisa, Mariana, Nélson e 
Renata Ganciar; no dia 25 de Abril todos os conselheiros presentes confirmaram presen
ça. Foi pedido para Naiara solicitar duas pessoas responsáveis pela limpeza do local e 
uma representante da Semdes para auxiliar na conferência. No dia 27 de Abril, para o en
cerramento, confirmaram presença: Clóvis, Elisângela, Inez, Maria Aparecida, Maria Elisa, 
Mariana, Monica, Nélson, Paula e Sisino. Serão enviados convites para as secretarias de 
saúde, esportes, desenvolvimento social, ação cultural, câmara de vereadores e gabinete 
do prefeito.  A conselheira Inez pediu que sejam enviados convites para o ipasp e sindica
to dos funcionários municipais. Sobre a composição da mesa, ficou decidido que quem vir 
de fora tem seu nome citado, porém não ficará na mesa. Basicamente que irá compor se
rão representantes das secretarias municipais, da câmara de vereadores e do gabinete do 
prefeito.  Sem mais nada a tratar encerrou-se a reunião e eu Renata Ganciar redigi a pre
sente ata que será lida e se aprovada assinada por todos.  
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