
Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso  

Aos trinta dias do mês de outubro 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 (as) 

.................................................................................................................. 

Iniciou-se a reunião com a apresentação dos presentes, salientando-se a 

presença das delegadas Laura e Solange, as quais serão as representantes 

do Município de Piracicaba, na Conferência Estadual do Idoso a realizar-se 

nos dias 11, 12 e 13 de novembro, as quais foram orientadas no sentido de 

se fazerem notadas durante a conferência, pois na anterior a nossa cidade 

não foi citada durante o desenvolvimento das atividades. Foram também 

orientadas a levar todas as propostas aprovadas na Conferência Municipal, 

bem como, de se tentar eleger uma das nossas propostas para a 

Conferência Nacional. As delegadas foram orientadas a passarem as 

instruções ao Sr. João Carteiro, o qual chegaria mais tarde à reunião. O 

conselheiro Felipe colocou que todos os conselhos de Piracicaba têm 

servido de modelo para as demais cidades do Estado de S. Paulo, uma vez 

que, encontram-se em um patamar bastante avançado em relação à outras 

cidades e que têm contribuído para a organização de muitos outros 

conselhos de algumas cidades que ainda não conseguiram se   estruturar. A 

seguir foi feita e leitura da ata da reunião de 18.09.2019. Foi colocado ao 

Conselho de forma resumida a visita realizada em 08.10.19 a ILPI Lar dos 

Velhinhos de Piracicaba sendo que o conselheiro Felipe salientou que que 

algumas providências foram tomadas em relação às irregularidades 

constatadas na visita anterior, como por exemplo, a estruturação da 

farmácia, bem como, a instalação do posto de enfermagem solicitado, mas 

que continuam irregulares os procedimentos quanto ao projeto NASI e 

também a compra de vagas pela SMADS. Também foi informado aos 

conselheiros que foi realizada uma reunião com o Promotor Dr. Luiz Sergio 

Hulle Catani em 29.10.19 onde foram relatadas todas a irregularidades 

encontradas na visita de 08.10.19 ao Lar dos Velhinhos. A seguir foi lida a 

ata dessa reunião. Ficou marcada para 27.11.19 e reunião ordinária 

referente ao mês de novembro e 18.12.19 a reunião ordinária referente ao 

mês de dezembro. Quanto ao Fundo Municipal do Idoso o conselheiro 



Clóvis solicitou ao presidente Sr. Nelson que na próxima reunião ele traga 

o estatuto do FUNDECA, para ser apreciado e discutido com a finalidade de 

se elaborar o estatuto do Fundo do Idoso, e também o conselheiro Clóvis 

colocou que vai precisar de ajuda para a elaboração do documento. Foram 

analisados os documentos de algumas ILPIs e foi decidido conforme a 

seguir: Lar Betel apresentou os documentos faltantes, portanto, foi 

aprovada a renovação da inscrição. AFASCOM foram analisados os 

documentos e aprovada a concessão da inscrição no conselho. A 

conselheira Joseane informou que a AFASCOM é uma entidade franciscana 

e que atua no campo dos pré-atendimentos com profissionais capacitados 

a realizar um excelente trabalho social e, que constitui um parceiro 

indispensável do CRAS. Gran Giardino: analisado os documentos optou-se 

pelo registro simplificado. Aconchego do Idoso: após a análise dos 

documentos, optou-se pela concessão da inscrição completa. Nada mais a 

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

que vai assinada por todos os presentes. 

 


