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O presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso convoca os conselheiros para                           

Reunião Extraordinária, conforme segue: 

 

 

     Data: 08.06.2015 – segunda-feira 

     Horário: 08h30 

     Local: Sala da Capacitação do Departamento de Recursos Humanos 

 

 

     PAUTA: 

 

1. Abertura com a palavra do presidente. 

2. Aprovação da pauta. 

3. Justificativa de faltas.  

4. Apreciação e Deliberação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CMDI, realizada no dia 

07/05/2015, na sala de capacitação do departamento de Recursos Humanos. 

5. Apresentação da enfermeira Elisabete Nagi, responsável pelo Setor de Imunização da Secretaria 

de Saúde – SESAU, a fim de esclarecer-nos sobre: 

  quais são as vacinas importantes e/ou indispensáveis às pessoas com faixa etária a partir de 

sessenta anos de idade;  

 a respeito da Carteira de Vacinação do Idoso: quais vacinas devem estar lá  informadas, além da 

PNEUMO 23 e INFLUENZA A (H1N1) ? 

 referente ao passo-a-passo do procedimento de atendimento aos idosos quando eles procuram 

a Unidade Básica de Saúde em busca de vacinação;     

 se é realizada, e de que forma é realizada, a disseminação de informações sobre vacinação aos 

idosos, a respeito de quais vacinas eles podem e/ou devem tomar (Carteira de Vacinação do 

Idoso).  

6. Informes Gerais:  

a) Apreciação do Ofício nº 125/2015 encaminhado pelo Conselho Municipal dos Direitos do                 

Idoso – CMDI ao Secretário Municipal de Saúde, sr. Reginaldo Andrade, referente a uma 

notícia publicada no Jornal Gazeta do Paraná. 

b) Apreciação do Ofício GS nº 251/2015, advindo da Secretaria Municipal de Saúde em resposta 

ao Ofício nº 125/2015 encaminhado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. 

 
  

 

                  Cascavel, 08 de junho de 2015. 

 
 

Jaime Mariano 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 


