
 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

 

Foi realizada reunião ordinária do CMI no dia vinte e seis de setembro de dois 

mil e dezoito às quatorze horas na Casa do Conselho sito a rua Joaquim André 

número 895 com a presença dos conselheiros: 

 

Conselheiro Clovis Misawa inicia a reunião falando sobre um projeto que sua 

fisioterapeuta está se propondo a fazer numa disciplina de sua pós-graduação 

que seria voltado aos familiares de idosos, um curso de cuidador de idosos 

assim que estiver pronto o projeto será apresentado ao CMI. 

O coordenador Felipe agendou a segunda reunião da comissão de justiça e 

legislação para o dia 09/10/18 às 14:00 hs, inclusive fala sobre as mudanças 

realizadas no checklist em reunião extraordinária do dia 19/09/2018 que serão 
aplicadas a partir de 2019 para não ficar divergente das que já foram 

analisadas. Conselheira Solange interroga coordenador Felipe sobre quantos 

documentos de registros já foram vistos pela comissão de justiça e legislação 

para que seja agilizado a reunião da comissão de políticas públicas para 

analisar também os referidos documentos ao qual foi marcado a primeira 

reunião para o dia 11/10/2018.Coordenador Felipe esclarece que devemos 

priorizar a análise das instituições que ainda não tem o registro. Sr. Nelson 

Ladeira apresenta o vereador Pedro Kawai aos conselheiros e aí começa a 

discussão sobre a implantação do Fundo Municipal do Idoso, as dificuldades 

financeiras enfrentadas para a sua funcionalidade ao qual sr. Pedro Kawai 

sugere que seja marcada uma reunião com o Sr. Prefeito através da Sra. 

Eliete. Vereador Pedro Kawai pede para que seja feito um ofício sobre a faixa 
elevada de idosos na estação da Paulista e enviado ao prefeito. Também 

explica sobre a mudança na nota fiscal paulista a partir de 2019 referente a 

doação as entidades principalmente orienta que seja marcado uma reunião 

com a Sabrina do SEMDES para pedir cartazes que ajudem na divulgação da 

campanha. Felipe fala sobre a impossibilidade de se programar a conferência 

pela falta da publicação no diário oficial, pode ainda ser mudado as diretrizes 

pelo novo governo. Podemos marcar a data, mas não há garantia de nada. 

Conselheira Solange fala sobre participação da população numa pré-

conferência. Pede para secretária Samaris ver com outros conselhos se já veio 

as datas de suas conferências. Sr. Nelson fala sobre as cartas anônimas e que 

após o conselho ler serão encaminhadas as outras secretarias. Secretária 

Samaris fala que vereador Matheus Euler pede uma reunião com CMI sobre lei 

249/15 e disque idoso ao qual foi agendado para a próxima reunião do CMI 
mês de outubro. sr. Nelson fala sobre ofício recebido da promotoria da justiça 

sobre o idoso José Benedito de Souza Cândido, todos da mesa concordam que 

primeiro será analisado os anexos que não foram enviados com este pedido e 

só depois se tomará as devidas providências. Solange explica sobre as 

competências de cada órgão. O atendimento se inicia pelo disque 100 ou 156, 

as denúncias de violações de pessoas maiores e idosos vai para a SEMDES o 

qual avalia e direciona o segmento para o atendimento. Foi falado novamente 

sobre o evento ao qual o Sr. Nelson será homenageado e sobre o que 

acontecerá no SESC. Eu redigi a presente ata, Adriana Oliveira do Nascimento. 

 

 
 



 


