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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso - CMI realizada dia 14 de setembro 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. Estava presente também a secretária executiva dos Conselhos Municipais, Glênia

5

Ribeiro de Oliveira, substituindo a Sra. Valéria. Iniciamos esta reunião dando orientações aos

6

munícipes da cidade de Cunha - SP que nos pediram auxilio para a formação e implantação do

7

Conselho Municipal do Idoso naquela cidade. Após iniciamos as atividades com a leitura realizada

8

pelo Sr. Pedro Fernando, presidente do CMI, da ata da reunião ordinária do mês de agosto, e

9

esta seguiu aprovada por todos os presentes. Após, o Sr. Secretario de Assistência Social Sr.

10

Marcos, participando da reunião, entrou em contato com o departamento de Trânsito, mas

11

precisamente com o Sr. Paiva para repassar a solicitação do conselheiro Sr. Paulo para que se

12

efetue a pintura das guias das calçadas próximas à padaria Sabão, no bairro do Pedregulho, a fim

13

de que, com esta pintura de faixas amarelas, os motoristas deixem de parar onde é local proibido

14

e não atrapalhem mais a parada dos ônibus que fazem esta linha. O Ilmo. Secretário Sr. Marcos

15

irá oficiar o pedido a este departamento. Após, o Sr. Marcos leu ofício nº 315/2011 de 26/08/2011,

16

enviado pelo Ministério Publico de Guaratinguetá, solicitando informações sobre este conselho,

17

informações estas que foram respondidas adequadamente em 01/09/2011, o Sr. Marcos lembrou

18

que o Conselho foi reconstituído no dia 25 de Novembro de 2011, a composição é paritária, sendo

19

50% indicadas pelo Prefeito em relação aos representantes do Poder Público e 50% eleitos com

20

Representantes da Sociedade Civil, nesse dia foi realizada a reconstituição e posse do Conselho

21

do Idoso 2011, conforme a Portaria nº.8.185 de 03 de Dezembro de 2011 que Reconstitui o

22

Conselho Municipal do Idoso, no qual o Sr. Pedro Fernando foi eleito Presidente pelos membros

23

do Conselho bem como a composição da Mesa Diretora, a partir dessa posse o Conselho

24

começou a desenvolver suas atividades. Em relação à Conferência do Idoso, o Conselho

25

Municipal não foi oficialmente convocado para a Reunião da cidade de Aparecida, para a

26

preparação da Conferência Regional em Pindamonhangaba, só posteriormente fomos informados

27

pelo Conselho Estadual, o qual é responsável pelo Vale do Paraíba, sobre a realização, da

28

Conferência Regional e ausência do município. Foi realizado contato com responsável do

29

Conselho do Idoso de Aparecida e Conselho Estadual do Idoso, no qual foi pedido desculpa pela

30

falta de comunicação ao Conselho de Guaratinguetá para a participação à Reunião Regional em

31

Aparecida e para a preparação da Conferência Estadual. Em seguida o Presidente, explanou

32

sobre a importância do evento JORI - Jogos Regionais do Idoso, onde a cidade de Guaratinguetá

33

será sede durante o período de 06 a 09 de outubro, recebendo aproximadamente 2 mil atletas da

34

Melhor Idade. Sendo assim, salientou que este conselho deverá colaborar no que for possível com

35

o evento. Por fim o Presidente solicitou que mudemos a data da reunião ordinária exatamente

36

pelo motivo do evento JORI na cidade, o que foi acatado por todos, ficando então marcada para o

37

dia 19/10/2011. Sem mais a ser tratado foi encerrada a reunião, e eu Vivian Fontes, lavrei a

38

presente ata, que se aprovada, será por mim assinada.

39

Guaratinguetá, 14 de setembro de 2011.

