
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso - CMI realizada dia 03 de Agosto de 1 

2011,às 9 horas, na Secretaria Municipal de Assistência Social sito à Rua Gama Rodrigues, 410, 2 

Centro, com a participação dos Conselheiros que assinaram o livro de presença. A reunião foi 3 

presidida pelo presidente Sr. Pedro Fernando, no qual começou esta reunião lendo a ata do mês 4 

de Junho. Foi feita a leitura também do mês de Julho, mesmo não tendo acontecido esta, por não 5 

atingir a maioria absoluta foi feita a ata para justificar o livro de presença. O Sr. Pedro Fernando 6 

comentou sobre a importância da presença dos conselheiros nas reuniões, pois cada vez mais o 7 

Ministério Público vem cobrando os Conselhos Municipais, após a Audiência Pública ficou 8 

decidido que todas as atas serão publicadas no site oficial do município. A Conselheira Marina 9 

trouxe à reunião sobre o curso que está sendo oferecido pela EMETEP de Cuidador de Idosos. O 10 

dilema de muitos idosos é não ter pessoas que querem cuidá-los, e esse curso é de extrema 11 

importância, pois ensina como cuidar dos idosos , para que estes tenham melhor qualidade de 12 

vida, o curso já está acontecendo todas as 2ª e 3ª feira das 19:00h às 22:30h com duração de 4 13 

meses, porém muitas pessoas não ficaram sabendo sobre este curso, por não ter sido muito 14 

divulgado. Foi sugerido que para o próximo semestre, fazermos uma parceria para maior 15 

divulgação deste curso na cidade.  O Conselheiro Sr. Paulo propôs que em alguma reunião 16 

praticássemos uma reunião “Espremendo Idéias”, no qual não tivesse pauta, e que todos os 17 

conselheiros dessem idéias em relação aos idosos e como podemos ajudá-los. O Sr. Pedro 18 

Fernando explanou sobre o JORI – Jogos Regionais do Idoso, que será realizado do dia 05 à 09 19 

do mês de Outubro deste ano ,aqui no nosso município, com previsão de acolher em cerca de 20 

3000 pessoas e 37 cidades em média, no qual o Sr. Prefeito nomeou o Sr. Pedro Fernando para 21 

organizar esse evento. O presidente lembrou da importância dos conselheiros do CMI estar 22 

presente e dando a sua contribuição a esse evento. Após o Sr. Paulo aproveitou a presença do 23 

conselheiro da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para ressaltar o situação de alguns 24 

pontos do bairro Pedregulho, a dificuldade de transitar e que com pequenas modificações precisas 25 

já resolveria alguns problemas. Sem mais a ser tratado, eu Glênia Ribeiro de Oliveira, lavrei a 26 

presente ata que se aprovada será por mim e pelo Presidente Sr. Pedro Fernando dos Santos 27 

assinada. 28 


