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

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Piracicaba
Aos vinte cinco dias do mês de julho de dois mil e doze, às quatorze horas reuniram-se na Casa
dos Conselhos sito a Rua Joaquim André no. 895 – Piracicaba-SP, estiveram presentes os
Conselheiros: José de Lima. Inez Machado, Maristela Negri O. Marrano, Maria Luzia

I.Correa, Renata G. dos Santos, Monica G. Menegatti, Maria Elisa B. Usberti, Laide M.
Alonso, Dirce G. Golveia, Alzira R. Novaes, Jane Franceschini. Maria Salete Silva
justificaram as ausências Nelson Ladeira, Marco Aurélio, Maria Aparecida Petan, Celise
Helena Calixto, Ida Soeli B. Danelon Iniciou a reunião com a leitura da ata anterior
colocada em discussão a conselheira Elisa solicitou a correção onde se lê que as clinicas
não estão registradas seja corrigida para as clinicas estão sem habilitação e sem alvará
de funcionamento na VISA. Colocada em votação foi aprovada pelos presentes. Foi
informado que está sendo elaborado o calendário de atividades do mês do Idoso que
acontecerá em setembro o calendário será enviado a todos os conselheiros para que seja
divulgado em seus segmentos Foi informado que deveremos comparecer ao treinamento
sobre o Portal do Conselho que aconteceu na Biblioteca Municipal e a conselheira
Maristela se dispor a entrar em contato com os responsáveis pelo treinamento e participar
do mesmo, para poder alimentar o Portal com as informações desse Conselho.
Recebemos um convite do Grupo de Trabalho Pró Associação de Cuidadores de Idosos
de Campinas para participar da reunião de formação da Associação de Cuidadores de
Idosos de Campinas e Região que será dia vinte e sete de julho às quatorze horas na
cidade de Campinas, o Presidente e a Sra. Laide Alonso irão representar o CMI O
presidente informou que participou de entrevista com o radialista Xilmar Ulisses na radio
Educativa dando informações sobre o funcionamento do CMI, e também falou da
possibilidade de convidar os candidatos que estarão concorrendo nas próximas eleições
para apresentar ao Conselho suas propostas de Trabalho o qual foi aprovado pelos
presentes e o presidente irá convidar o Sr. João Chadad para participar da reunião do
próximo mês. Recebemos um oficio do presidente do Lar dos Velhinhos de Piracicaba
Jairo Ribeiro de Mattos o qual solicita a substituição da conselheira Veridiana G. S. Ricci
por Maria Salete da Silva como conselheira titular e suplente Daniele Augusta da Silva
Baratto. E a substituição de Jose Severino Gonçalves por Wilson Luiz Pino, aguardamos
o oficio do seu segmento.A conselheira Maristela apresentou o Guia do Idoso com uma
relação do que existe na cidade que se refere ao atendimento do idoso. Sem mais nada a
tratar encerrou a reunião e eu Inez Machado redigi a presente ata que será lida e se
aprovada assinada por todos.
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