
Ata da reunião CMI em 18 de setembro de 2019 

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, reuniram-se 

na Casa dos Conselhos, Rua Joaquim André, 895 os Membros do Conselho 

Municipal do Idoso de Piracicaba, com a presença dos 

conselheiros..................................................................................................., 

Iniciou-se a reunião com a apresentação da Sra. Luzia Camacho Hassegawa, 

suplente da conselheira Solange M. F. Aguiar, a seguir foi feita a leitura da 

ata da reunião anterior realizada no dia 20.08.19. 

O Presidente Sr. Nelson solicitou a conselheiro Clóvis que explicasse o 

procedimento para se efetuar a inclusão de um artigo na Lei 8376 de 

16/12/2015 que trata da criação do Fundo Municipal do Idoso. Após a 

explicação e as devidas considerações, os conselheiros decidiram por 

unanimidade aprovar que a regulamentação do Fundo será por 

“Resolução.” Assim foi encaminhado nesta data um Oficio CMI de Nº 

85/2019, a Sra. Eliete Nunes F. da Silva,  Secretária Municipal de Assistência 

e Desenvolvimento Social, nos seguintes termos:” O Conselho Municipal do 

Idoso CMI, vem por meio deste solicitar que: Em reunião datada de 18 de 

setembro do corrente ano, O Conselho Mniciapal do Idoso decidiu pela 

necessidade de acrescentar um artigo a Lei nº 8376 de 16/122015, que trata 

da criação do Fundo Municipal do Idoso, nos seguintes termos”: “-Artigo 

180 – O fundo será regulamentado por resolução do CMI. A alteração visa 

dar efetividade e implementar o funcionamento do Fundo Municipal do 

Idoso”. A seguir foi comentado sobre algumas ILPIs que estão sem registro, 

o conselheiro Clovis sugeriu que se indique o registro simplificado para as 

ILPIs que estão pendentes. A seguir o Presidente Sr. Nelson comunicou que 

foi indicado o Sr. João Carteiro  para ser homenageado na Câmara Municipal 

no dia 01.10.2019, bem como, convocou todos os conselheiros a estarem 

presentes, na homenagem referente ao Dia Nacional do Idoso. A 

Conselheira Solange sugeriu que para os próximos anos, o Conselho se 

mobilize no sentido de promover atividades que sejam de sua iniciativa, 

uma vez que até agora, estamos somente participando de comemorações 

promovidas por outras entidades. Que o Conselho precisa se movimentar e 

chamar todos os setores da sociedade para participar. O conselheiro Felipe 

colocou que a Secretaria de Cultura promove eventos voltados para o idoso 



como o Cultura e Movimento, todos gratuitos. O presidente Sr. Nelson  

comunicou que está verificando, junto a secretária do Prefeito para acelerar 

a impressão da Cartilha do Idoso. O conselheiro Felipe disse que isso 

poderia ser feito diretamente com a Secretaria de Comunicação Social, 

porém a secretária Samaris informou que obrigatoriamente tudo precisa 

ser encaminhado para a Sabrina, a qual providenciará a impressão. 

Também o Presidente Sr. Nelson informou que conseguiu com o Sindicato 

dos Bancários, sem qualquer custo, a impressão dos folders, que informam 

sobre o atendimento preferencial para os idosos acima de 80 anos. A 

Conselheira Celise informou que o Lar Betel foi informado pela Secretaria 

da Saúde que ao instituição foi desligada do projeto NASI e que está sendo 

criado um novo projeto denominado Longevidade e Saúde, o qual se 

encontra em vias de aprovação, e, a partir da aprovação o Lar Betel passará 

e integrar o projeto. O Presidente Sr. Nelson colocou para o nosso 

conhecimento de  todos que o Ministério Público sugeriu de verificarmos 

se as ILPIs. possuem extintores de incêndio o que foi rebatido pelos 

conselheiros, uma vez que que, se a instituição tem o Laudo do Corpo de 

Bombeiros, isso já é verificado para se conceder o laudo. Foi consultado 

junto aos conselheiros a necessidade de se fazer uma visita ao Lar dos 

Velhinhos para se verificar como andam as providencias relativas às 

denuncias referente ao projeto NASI e outras irregularidades e formou-se 

uma comissão formada pelos conselheiros: Felipe, Solange, Clóvis, Vera, 

Nelson, Luzia e Dra. Janete, os quais marcaram a visita para  08/10/2019. 

Foi também comunicado que a Conferência Estadual do Idoso, marcada 

para o mês de setembro foi adiada para o mês de outubro dias 11, 12,e 13, 

ainda sem local definido, sendo que os delegados de Piracicaba já foram 

avisados. Também foi comentado pela conselheira Celise a respeito dos 

empréstimos consignados a idosos e pelo conselheiro Felipe sobre as vagas 

preferenciais de deficientes e idosos que não são respeitadas e da 

necessidade de promovermos a conscientização da população. Nada mais 

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

que vai assinada pelos presentes. 

 


