CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Criado pela Lei Municipal nº 6.246 de 03 de junho de 2008.

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Idoso de Piracicaba
Ao dia onze do mês de janeiro de dois mil e doze, às quatorze horas reuniram-se na Casa
dos Conselhos, sito a Rua Joaquim André no. 895 – Piracicaba-SP, os membros do
Conselho Municipal do Idoso: Aparecida Maria Petan (SEMDES), Lucia Cristina Maciel
(SEMDES), Mônica Graner Martins Menegatti (SELAM), Clevis Lorenzi Spada (SELAM),
Renata Ganciar dos Santos (SELAM),,Eleni Oliveira de Moraes (SMS), Zélia Maria
Gemente (SMS), Maria Elisa Botene Usberti (SMS), Sueli de Fátima Felipe de Oliveira
(SMS), Pedro Kawai (SEMAC), Cleusa Delgado (SESC), Albino João Grisotto
(Associação aposentados metalúrgicos e pensionistas), Nelson Ladeira (Sindicato dos
bancários e região), Antonio Cândido da Silva (AGETIP), Laide Martins Alonso (AGETIP),
João de Lima (AGETIP), João Marco Franco de Oliveira (Lar Betel), Sandra Maria Zanzin
Teruel Pólo (SESI). O presidente do conselho, Sr. João Marcos Franco de Oliveira fez a
abertura da reunião, em seguida a funcionária da SEMDES, Keila, explicou sobre os
procedimentos para a eleição da nova mesa diretora do conselho. O conselheiro, Sr.
Lima, disse que, na opinião dele o presidente do conselho deveria ser um idoso. O
presidente, Sr João Marcos, abriu ao conselho a indicação para os candidatos a vaga de
presidente e vice-presidente. Se candidataram a eleição do cargo, o conselheiro Sr. Pedro
Kawai e a conselheira Sra. Lucia Maciel. Por eleição aberta, foi eleito o presidente do
Conselho Municipal do Idoso, por dez votos, o Sr Pedro Kawai e vice por três votos a
Sra. Lucia Maciel. Em seguida foi aberta a indicação para assumirem os cargos de
primeiro e segundo secretários. Se candidataram ao cargo, os conselheiros Sr. Nelson
Ladeira e a Sra. Mônica Graner Martins Menegatti. Também por voto aberto, foi eleito o
Sr. Nelson com 12 votos, ao cargo de primeiro secretario e a Sra. Mônica com 01 voto,
como segunda secretaria. A Sra Keila, informou ao conselho sobre a data da próxima
Conferência Regional do Idoso a ser realizada em Hortolândia, no próximo dia quinze de
agosto de dois mil e onze. Para tal evento se fez necessário a escolha de nove
conselheiros para representar o conselho municipal da cidade de Piracicaba. Se
dispuseram a representar o conselho, o Sr Nelson, a Sra. Elisa, a Sra. Sueli, a Sra.
Renata, a Sra. Mônica, o Sr. Pedro, a Sra. Lucia, o Sr. Antonio, e o Sr. Juraci. Já ficou
determinado a saída da condução para o dia da Conferência, às onze horas, no dia
quinze de agosto, em frente do Centro de Especialidades com destino a Hortolândia.
Dessa forma cumprida a finalidade da reunião e não tendo mais nada a ser tratado foi
encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, tendo eu Mônica Graner Martins
Menegatti, 2ª. Secretaria, lavrada a presente ata, que após lida será aprovada e trará
registrada a assinatura de todos os presentes.
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