
Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso realizada aos trinta e um 

dias do mês de julho de dois mil e dezenove na Casa dos Conselhos, Rua 

Joaquim André nº .........      , com a presença dos conselheiros...... 

Iniciou-se a reunião com a leitura da ata da reunião do dia 18.07.19. A 

seguir houve um questionamento por parte da conselheira Celise sobre a 

necessidade do Conselho ser informado como está o andamento do 

processo de apuração da denuncia a respeito do problema surgido na ILPI  

Lar dos Velhinhos em 2018, envolvendo problemas na entidade e 

também, envolvendo o processo NASI. A secretária Samaris apresentou 

um documento assinado pela procuradora Eliete..... tomando 

conhecimento e encaminhando o processo. A conselheira Celise se 

posicionou sobre a possibilidade de o Conselho ser informado como está o 

andamento do processo, uma vez que até a presente data, não se tem 

qualquer informação a respeito. O conselheiro Clóvis sugeriu de se 

verificar com o Dr. .... Catani um escopo de como funciona o projeto NASI, 

uma vez que, os conselheiros não tem conhecimento jurídico de como 

realmente funciona esse projeto. A secretaria Samaris esclareceu como foi 

feito o andamento junto aos órgãos competentes. A conselheira Solange 

sugeriu que se faça um esclarecimento quanto à situação atual do 

processo, uma vez que até o momento não se tem ciência de como está o 

andamento. O conselheiro Clóvis sugeriu que se faça então, uma reunião 

com a Secretaria de Saúde para que se esclareça como está o andamento 

das apurações das denúncias. Na reunião de hoje  31.07.19, decidiu-se 

pela correção da ata da reunião de 29.05.19, onde a conselheira Celise 

disse................................,, a secretaria Samaris informa que esse 

procedimento já é de rotina. O Sr. Nelson informou que com a saída da 

Segunda Secretária Gislene, o cargo ficou vago e sugeriu o nome da 

conselheira Vera  Lucia Gallina para ocupar o cargo, a qual concordou com 

a indicação. Os demais conselheiros foram consultados e todos 

concordaram com a indicação. Também foi comentado pelo Presidente Sr. 

Nelson que temos enfrentado problemas quanto a presença da primeira 

secretária Monica..............A seguir houve a leitura de uma denúncia do Sr. 

Oseas........... em 24.07.19, sobre a ILPI Cantinho Vovó Sonia, onde ele 

relata fatos de maus tratos aos idosos. O Presidente Sr. Nelson  informou 

que nesta mesma data havia sido solicitado pela Secretaria de Saúde, para 



que o Conselho comparecesse ao Cantinho Vovó Sonia, acompanhando os 

Srs. Bento e Machado, para apurar uma outra denúncia também oferecida 

pelo Sr. Oseas e contra a mesma instituição Cantinho Vovó Sonia e 

alegando fatos parecidos. O Conselho foi representado pelo Presidente Sr. 

Nelson e pela conselheira Vera os quais não constataram nenhuma 

irregularidade com referência aos fatos alegados na denúncia à Secretaria 

da Saúde, A secretária Samaris esclareceu que o denunciante veio 

acompanhado do Sr. Paulo da CAPIV e que o mesmo foi questionado se 

ele tinha como comprovar tais denúncias. Foi também comentado as 

consequências dessa denúncia que moveu órgãos como a Câmara, 

Municipal de Piracicaba, Conselho do Idoso, Secretaria da Saúde, 

Vigilância Sanitária, e que houve coincidência de data com a visita da 

Secretária da Saúde ao Cantinho Vovó Sonia e a denuncia ao Conselho 

Municipal do Idoso. A secretaria Samaris esclareceu que a denúncia agitou 

os órgãos competentes e questionou se o Conselho poderia tomar alguma 

providência quando acontecem esses fatos e se seria possível se tomar 

alguma providência quanto ao denunciante. A conselheira Regina 

esclareceu que nessas circunstâncias torna-se difícil se comprovar 

denúncias de maus tratos e que deveríamos pensar numa forma de 

comprová-las. Foi de consenso geral de se encaminhar ao Ministério 

Público a denúncia do Sr. Oseas. Foi discutido se seria cabível se chamar o 

Sr. Oseas para informa-lo de que a denúncia coincidiu com a mesma data 

da visita à ILPI e que os conselheiros nada constataram. Após algumas 

sugestões sobre como proceder, a conselheira Solange sugeriu que se 

notifique o mesmo apenas informando que acolhemos a queixa, tomamos 

as providencias e encaminhamos aos órgãos competente. Nada mais a 

tratar a reunião foi encerrada. Eu Vera Lucia Gallina lavrei a presente ata 

que vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes. 


