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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Foi realizada a reunião do CMI dia vinte e cinco de Setembro de dois mil  e treze as 
quatorze  horas  na  Casa  do  Conselho  sito  a  rua  Joaquim Andre  numero  895  com a 
presença dos conselheiros Maristela Negri O. Marrano, Mônica Graner Martins Menegatti, 
Jane  Franceschini,  Sueli  de  Fátima  Felipe  de  Oliveira  e  ouvintes,  Fernanda  Clélia  
Gonzalvez da Cunha Nishida (AME Piracicaba), Thaís Correa Mela (UNIMEP), Rebeca 
Paschoal Padulla (UNIMEP), Júlia Wagner (UNIMEP) , Jeter da Silva Vadares (UNIMEP). 
Justificaram ausências Celise Helena Calixto (Lar Betel), Paula Fernanda de Abreu Maia 
(Lar Betel),  Aparecida M. Petan (Semdes), Aparecida Castelani de Lara (Semdes), Maria 
Luzia Inácio Correa (Semdes), Renata Ganciar dos Santos (Selam), Dante Roberto Maciel 
Blezins Oliveira (Semac) e Janete Celi Soares Sanches (procuradoria). Após abertura da 
reunião  pela  presidente,  foram lido  os  ofícios  de retorno das  diversas  secretarias  da 
Prefeitura, referente as solicitações encaminhadas pelo fórum do idoso. Também foi feita  
a  leitura  de  denúncias  encaminhas  para  este  conselho,  através  do  disque  100  e  do  
conselho  estadual  do  idoso.  Foi  acordado  que  serão  enviados  ofícios  pedindo  o 
conhecimento do andamento do caso e também a solicitação de visita no local pelo Creas 
competente.  Através  de  solicitação  do  assessor  do  vereador  Matheus  Ergler,  iremos 
agendar uma reunião extraordinária, para que o mesmo exponha um novo projeto. Tal 
reunião,  após  confirmação  de  disponibilidade  do  mesmo,  ficará  agendada para  o  dia 
dezesseis de outubro de dois mil e treze. Nossa próxima reunião ordinária será como de 
costume, na última quarta-feira do mês, no dia trinta de outubro as quatorze horas.  Sem 
mais nada a tratar encerrou-se a reunião e eu Mônica Graner Martins Menegatti redigi a 
presente ata que será lida e se aprovada assinada por todos.  
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