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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso - CMI realizada dia 19 de Outubro de

2

2011, as 09:00 horas, na Secretaria Municipal de Assistência Social sito à Rua Gama Rodrigues,

3

410, Centro, reuniram-se o número legal de membros deste Conselho que assinaram o livro de

4

presença. Iniciamos esta reunião com a leitura da ata referente ao mês anterior, realizada pelo

5

Sr. Pedro Fernando , presidente do CMI, e esta seguiu aprovada por todos os presentes. Após, o

6

Sr. Pedro Fernando expôs o resultado da realização do JORI – Jogos Regionais do Idoso

7

realizado na cidade Guaratinguetá. Diante de todos JORI já realizados em outros municípios,

8

Guaratinguetá impressionou os participantes de 40 cidades em média mediante a boa acolhida,

9

alimentação, condução para as disputas e também o desempenho referente a Saúde em casos

10

emergenciais. Foi comentado também sobre a reforma feita no Fundo Social de Solidariedade,

11

onde houve uma grande melhoria na infra-estrutura. Após os comentários sobre o JORI o Sr.

12

Presidente leu o ofício nº 04/2011, no qual solicitava informação ao Excelentíssimo Prefeito sobre

13

o Centro de Referência ao Idoso, pelo presente respondido, obtivemos a informação que este

14

assunto em pauta está sendo objeto de estudos por parte da Administração Municipal, a qual nos

15

manterá informados. Seguindo esta reunião, foi feita a leitura da denúncia realizada pelo Sr.

16

Antônio Carlos Franco, referente as condições precárias do prédio que reside. Foi feito contato

17

com o interessado informando que o Conselho do Idoso não pode interferir neste caso, porém

18

mantivemos contato com a Defesa Civil, a qual realizou perícia e constatou que o prédio não pode

19

ser interditado e que irá encaminhar esta denúncia para o setor de Justiça, com a intenção de

20

agilizar resposta e informar quais providências que podem ser tomadas a este caso. O último

21

assunto desta reunião foi a solicitação de informação referente a marcação de consultas médicas

22

para Idosos, há muitas reivindicações sobre este assunto, no qual os idosos reclamam que a

23

demora é grande. A Conselheira Milena, funcionária da Secretaria da Saúde foi adquirir

24

informações com o Responsável pelo o agendamento de consultas médicas disponibilizadas pelo

25

SUS e relatou que todos os postos de agendamento de consulta médica possui fila preferencial e

26

que nesta fila o idoso marca sua consulta e do seu conjugue, anteriormente os idosos marcavam

27

consultas para vários pacientes na fila preferencial, no qual tornava a fila maior e lenta . Nos

28

casos de Casas de Acolhimento de Idosos, o responsável pode marcar a consulta do idoso que

29

não tem condições para realizar esta. Informou também que todos os munícipes que tiverem

30

alguma reclamação sobre o agendamento de consulta pode fazer esta reivindicação por escrito e

31

encaminhar para a Secretaria de Saúde, onde serão tomadas providências. Sem mais a ser

32

tratado foi encerrada a reunião, e eu Glênia Ribeiro de Oliveira , lavrei a presente ata, que se

33

aprovada ,será por mim e pelo Presidente assinada.

