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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Guaratinguetá. 3 

No dia 01 de junho de 2011, as 09:00 horas, na Secretaria Municipal de Assistência 4 

Social sito à Rua Gama Rodrigues, 410, Centro, reuniram-se o número legal de 5 

membros deste Conselho que assinaram o livro de presença. Estava presente também 6 

a secretária executiva dos Conselhos Municipais, Glênia Ribeiro de Oliveira, 7 

substituindo a Srª Valéria . Iniciamos esta reunião com a leitura realizada pelo  Sr. 8 

Pedro Fernando , presidente do CMI, da ata da reunião ordinária do mês de abril , pois 9 

a mesma não havia ocorrido na reunião anterior devido à falta justificada da secretaria 10 

Vivian da Sra. Valéria que estavam com esta ata. 11 

Após, o Sr. Presidente , explanou sobre sua visita a sede do  Fundo Social de 12 

Solidariedade onde constatou que o prédio de fato está necessitando de reformas por 13 

ser um prédio antigo e por ter ficado abandonando sem qualquer manutenção por 14 

muitos anos,porém as atividades como alongamento, aula de dança entre outras, 15 

ocorrem no local sem que sejam prejudicadas. Mas é certo que é da vontade do 16 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal  efetuar a reforma no local,todavia , é fato também que 17 

será uma reforma de custo muito alto, e para isso é necessário um orçamento 18 

disponível da prefeitura, o que não está sendo possível no momento diante ao pedido 19 

da promotoria para que o Prefeito faça com que o orçamento dê prioridade ao 20 

pagamento de precatórios por exemplo. Mas a reforma do local, está presente na 21 

vontade de realizar do executivo municipal. 22 

Logo após, o Sr. Presidente leu a ata da reunião ordinária do mês de maio e esta 23 

seguiu aprovada por todos. 24 

Logo após, o Sr. Presidente leu a correspondência enviada pelo Conselho Estadual do 25 

Idoso comunicando que o mesmo está no aguardo do decreto federal que 26 

regulamentará a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa que ocorrerá em 27 

novembro e o referido conselho nos comunicará da data exata. 28 

Após, falamos das visitas às entidades que ainda não foram realizadas e todos 29 

concordaram que deve dar inicio o quanto antes. Com relação aos crachás dos 30 

conselheiros, o Conselheiro Cláudio Henrique esclareceu que possui apenas alguns nº 31 

de RG e está no aguardado dos que faltam ,já as fotos que também estão em falta de 32 

alguns conselheiros, foram tiradas as mesmas ao fim da reunião em máquina digital. 33 

Por fim a conselheira Maria José indagou sobre a Academia ao ar livre pois a mesma 34 

foi questionada nas pré-conferências realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 35 

Neste sentido a Assistente Social Filomena esclareceu que a academia doada para o 36 

fundo social de Guaratinguetá já teve seu projeto encaminhado prevendo sua 37 

instalação no Bosque da Amizade e no momento está no aguardo do retorno do Fundo 38 

Social do Estado. No mesmo sentido eu , conselheira representante da Secretaria 39 

Municipal de Esportes acrescentei informando que devido ao alto custo desta 40 

academia estamos à procura de parceiros da iniciativa privada para a instalação da 41 

mesma, a exemplo do Buriti Shopping que recebeu o projeto para a academia na 42 

Praça Piratininga. 43 

Sem mais a ser tratado, eu Vivian Fontes, lavrei a presente ata que se aprovada será 44 

por mim assinada e pelo Presidente Sr. Pedro Fernando dos Santos. 45 

Guaratinguetá, 01 de junho de 2011. 46 


