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 extraordinária do CMI no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e
dezesseis as quatorze horas na Casa do Conselho sito a rua Joaquim Andre numero 895,
com a presença dos conselheiros: Anelise Guastalli, Clóvis Misawa, Inez Machado de
Lima, Maria Aparecida Correa Romualdo, Maria Elisa Botene Usberti, Maria Salete da Silva, Mariana Cabau Marques Lemes, Mônica Graner Menegatti, Nélson Ladeira, Renata
Ganciar dos Santos e Sisino Motta Neto. As conselheiras Renata Gava e Anésia Benedita
Barbosajustificou sua ausência. Tivemos a presença do promotor Dr. Sergio Catani, que
sugeriu refazer o agendamento de visitas para o ano de 2016 em conjunto com o CMI. Ele
tentará estar presente na reunião de novembro deste ano, para fazer o agendamento com
antecedência e assim ganharmos dois meses a mais para as visitas. Relatou também que
temos três novas instituições (Aconchego do Idoso, Cantinho do Idoso e Vida Melhor)
para visitarmos e que segundo o Dr. João Pauli da vigilância sanitária do Município, exis tem outras abertas. Após uma breve discussão acertamos a quantidade de visitas anual
em cada uma das instituições, que serão feitas pelos conselheiros e pelo promotor. Após
esse agendamento foram tratados outros assuntos. O Sr Nélson trouxe informações que a
secretaria de finanças será responsável pelo fundo municipal do idoso, a parte administrativa será organizada pela semdes e o site será desenvolvido pela central de informática
da prefeitura. Sobre a questão da gestão da sociedade civil, Clóvis confirmou que é de
dois anos com uma recondução de dois anos. A eleição será realizada em maio. Foram
agendadas as visitas de março: as conselheiras Elisa e Monica irão no dia nove de março
na instituição “O céu é lindo”; no dia quinze de março, as conselheiras Maria Aparecida,
Salete e Anelise visitarão a instituição “Vida melhor” e no dia vinte e dois de março, Sisino
e Inez irão na “Aconchego do Idoso”. 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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