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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 trinta e um dia do mês de outubro 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, Maria Luzia I. Correa, Jane Franceschini,

Adriano, Antonio Candido da Silva, Maristela Negri O. Marrano, Maria do Carmo Ramos,
Renata Ganciar dos Santos e Monica Graner Menegatti, Justificaram a ausência, Maria
Elisa, Thiago Rozineli, Vilma C. Romano, Aparecida M. Petan, Celise H. Calixto, Nelson
Ladeira, Maria Salete da Silva, Laide M. Alonso Iniciou a reunião sem a leitura da ata
anterior por motivos técnicos na Casa dos Conselhos e ficou acordado pelos presentes a
leitura na próxima reunião. Informes o presidente compareceu ao evento realizado na
Câmara de Vereadores de apresentação e discussão de Projeto de Decreto Legislativo
10/2012 que institui o Projeto da Melhor Idade deu seu parecer e aguarda nova reunião.
Recebemos a visita do senhor Oriel Denardi solicitando orientação e encaminhamento do
CMI sobre o aumento abusivo de seu Plano de Saúde o qual terá um valor percentual de
mais de trezentos por cento, quando completar setenta anos orientamos onde deveria
procurar e anotamos seu endereço e telefone para contato. Foi enviado ao CMI um
impresso com informações sobre como investir o imposto de renda em beneficio aos
idosos Fundo Nacional do Idoso, para melhores esclarecimentos a respeito a conselheira
Maristela convidou o Dr. Luis Arthuso delegado da Receita Federal a comparecer a nossa
reunião e foi aprovado pelos presentes a realização de uma reunião extraordinária dia
quatorze de novembro as quatorze horas aqui na Casa dos Conselhos. Recebemos do
CEI oficio 144/2012 datado de cinco de outubro que se refere a copias das denuncias
Registradas no Disque Direitos Humanos para conhecimento e providencias necessárias
a respeito, diante dos fatos o presidente enviou um oficio a Sra. Maria Angélica Guercio
secretaria Municipal de Desenvolvimento Social solicitando um parecer técnico. Sem mais
nada a tratar encerrou-se a reunião eu Inez Machado redigi esta ata que será lida e se
aprovada assinada por todos.
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