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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Foi realizada reunião ordinária do CMI no dia vinte e oito de outubro de dois mil e quinze
as quatorze horas na Casa do Conselho sito a rua Joaquim André número 895 com a
presença dos conselheiros: Inez Machado de Lima, Maria Aparecida Corrêa Romualdo,
Nelson Ladeira, Sisino Motta Neto, Celise Helena Calixto, Sara Taranto Vechine, Anésia
Benedita Barbosa, Elisangela Cornachini Corte Real, Clóvis Misawa, Maria do Carmo
Ramos, Janete Céli Soares Sanches. Justificaram ausência: Anelize Guastalli e Mariana
Cabau Marques Lemes. Convidado: Prof. Jorge Luiz Daister. A reunião iniciou com a
apresentação do Prof. Jorge Luiz Daister, que ministrou a palestra com o tema: “Aspectos
Biopsicossociais do Envelhecimento”. Após a palestra, foi dada a palavra para o Sr.
Nelson Ladeira onde agradece o Sr. Jorge pela maravilhosa palestra e pelo tema
abordado. Em seguida o Nelson também informou aos conselheiros sobre a reunião com
o Sr. Prefeito Gabriel Ferrato para discutir sobre o Fundo Municipal do Idoso que
acontecera no dia 04/11 com a presença dos conselheiros: Clovis, Dra. Janete, Nelson. O
Nelson solicitou com conselheiro Sisino que falasse um pouco sobre as informações que
obteve na reunião com a Vigilância Sanitária, o mesmo informou que este órgão tem o
poder de polícia (delegação), por exemplo: quando a Instituição apresentar riscos
iminente, a vigilância têm autonomia para fechar a instituição, mas esse não é o objetivo,
Sisino informou também que as visitas deveriam ser aliadas com o poder publico. Foi
falado que para o ano de 2016 o conselho deve solicitar/consultar a Saúde Sanitária para
realizar uma capacitação aos conselheiros, orientando como se deve realizar uma visita
nas entidades, por exemplo: seguir um roteiro ou critérios de inspeção. Foram marcadas
três visitas para o mês de novembro: dia seis os conselheiros Clovis, Elisângela e Nelson
visitarão a casa Anos Dourados; dia dez os conselheiros Maria do Carmo, Anelise e Inez
visitarão a Anjo da Guarda II e dia vinte e quatro será na instituição Convívio Mundo
Melhor, com os conselheiros Nelson, Anésia e Renata Gava. 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 e assinada por todos.
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