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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Piracicaba
Aos dois dias do mês de maio 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: Nelson Ladeira (Sindicato dos Bancários e Região), Celise Helena Calixto (Lar
Betel), Mônica Graner Martins Menegatti (SELAM), Maria Elisa Botene Usberti (SMS), Pedro
Kawai (SEMAC), Renata Ganciar dos Santos (SELAM), Lucia Cristina Maciel (SEMDES), Inez
Machado de Lima (Conselho Municipal da Saúde) , Maria Salete da Silva ( Lar dos Velhinhos),
José de Lima (AGTIP), Laide Martins Alonso (AGETIP), João Carlos da Silva (AAPR Ecletica),
Ítalo Vitti (Associação dos Aposentados Metalúrgicos), Dirce Guirão Garcia (AGTIP), Antonio
Candido da Silva ( AGETIP), Marco A.B Mattus (Procuradoria Geral), Maristela Negri O. Marrano
(FATEP), Jane Franceschini (FATEP), e José Severino Gonçalves (Associação dos Aposentados
Metarlugicos). O presidente do conselho, Sr. Pedro Kawai fez a abertura da reunião, fazendo um
resumo do seu mandato, e pedindo maior atenção ao conselho no que diz respeito a prazos. Sr.
Pedro Kawai, explicou que esta reunião seria destinada a eleição da nova mesa diretora. A
comissão executiva , composta por presidente, vice- presidente, primeiro secretário e segundo
secretário, será eleita pelos votos dos titulares presentes na reunião. O presidente do conselho,
Sr. Pedro Kawai, fez a leitura do regimento interno , e dedicou especial atenção ao item que diz
respeito ao fato de que o mais votado seria eleito presidente e automaticamente, o segundo mais
votado, seria nomeado vice-presidente. O mesmo se dá com os cargos de primeiro secretário e
segundo secretário. Em seguida foi feita uma eleição para decidir se o voto a nova mesa diretora,
seria aberto ou fechado, vencendo por dez votos a quatro, o voto aberto. Sr Pedro Kawai, abriu a
reunião para que os interessados se candidatassem a presidência do conselho. Manifestaram
interesse pelo cargo, Sr. José Lima (AGTIP), Sra. Maria Elisa Botene Usberti (SMS) e Maristela
Negri O. Marrano (FATEP). Foi concedido um minuto a cada candidato para se apresentar e
expor suas propostas e diretrizes para o próximo mandato. Feita a eleição ao cargo de presidente,
tivemos como resultado final, um empate, por 5 votos, entre o Sr. José Lima e a Sra. Maristela
Marrano. O plenário deliberou, que o desempate seria feito através do quesito idade. Ficou
nomeado então, o Sr. José Lima, como novo presidente do conselho municipal do idoso e vicepresidente a Sra. Maristela Marrano. Para a eleição do cargo de primeiro e segundo secretário, a
Sra. Inêz Machado de Lima, prontamente se dispôs a exercer o mesmo, ficando nomeada como
segundo secretário, a Srta. Renata Ganciar dos Santos. A conselheira Celise Calixto, solicitou
como pauta da próxima reunião, o plano de ação do conselho para este próximo mandato. 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.

_________________________
José de Lima
Presidente

____________________________
Inez Machado de Lima
1ª secretária
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