
 Ata da Reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso 

 

Foi realizada reunião ordinária do CMI no dia doze de dezembro de 
dois mil e dezoito, às quatorze horas na Casa do Conselho sito a Rua 
Joaquim André, número 895, com a presença dos conselheiros: 
Janeti Céli Soares Sanches, Nanci Pereira G. dos Santos, Nelson 

Ladeira, Vera Lúcia Gallina, Joseane Ap. T. Furlani, Solange Mara 
Fontanelli Aguiar, Gisleine Vaz Scavacini de Freitas, Doralice Piazza. 
Justificaram Clóvis Misawa, Celise Calixto, Adriana Oliveira do 
Nascimento e Mônica. O Coordenador Nelson Ladeira abriu a reunião 
com a leitura da última ata de Novembro. Foi alterado o informe 
sobre a participação do Procurador Catani na Capacitação do CMI do 
dia 14 de Dezembro às 14 hs, reforçando que a responsabilidade da 

convocação às entidades foi unicamente do CMI, e a responsabilidade 

pela capacitação do Conselheiro Felipe. A ata foi aprovada com as 
alterações sugeridas pelo Coordenador Nelson. O mesmo reforçou a 
importância de todos os Conselheiros participarem da capacitação e 
informou que 28 entidades foram visitadas e convocadas 
pessoalmente por ele, Regina, Felipe, Nanci e Samaris. Inclusive as 

5 novas entidades abertas na cidade (Bem Viver, Gran Giardino, Vida 
Nova, Terça da Serra e Melhor Idade). Seguindo os informes, por 
conta das visitas, algumas irregularidades foram observadas e 
orientações realizadas na oportunidade. Solange comenta a 
importância do CMI entregar pastas com regulamentos e Nelson 
comenta que Samaris está preparando tudo e mostra os documentos 
que foram impressos e constarão de todas as pastas dos 

participantes, como as resoluções do CMI e do RDC, o regimento 

interno do CMI, as leis e diretrizes Municipais de Piracicaba, checklist 
dos documentos da ILPIS e cartilhas dos direitos dos Idosos. Diante 
de uma das cartilhas apresentadas Solange observa que há 
propaganda política de um vereador e que deveríamos tomar cuidado 
com questões éticas relacionadas. Nelson comenta que por conta da 

necessidade do momento esse seria um detalhe. Mas todos 
concordaram com a necessidade de mais cuidado com esse tipo de 
propaganda. No dia anterior o Coordenador Nelson, Felipe, Regina e 
Sanaris estiveram no gabinete do Procurador Catani para justar os 
detalhes das ILPIS. Conforme Nelson, ficou acertado dos resultados 
das visitas serem também entregues para a Vigilância Sanitária do 
Município quando necessário. Seguindo os informes, no dia anterior 

também o Coordenador Nelson esteve na inauguração da nova sede 
do SMADS (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social), junto com as conselheiras Celise, Solange e a secretária 



Samaris. Nelson comenta que a palestrante Maristela ainda não 

respondeu o convite, necessitando pensar em outras opções para 
aula Magna da Conferência do Idoso. Com relação ao mesmo 

assunto, informa que apesar que haver marcado a data na agenda 
do Centro Cívico da Prefeitura, o mesmo deverá ser confirmado após 
Janeiro de 2019 e que portanto não temos ainda um local 

confirmado. Uma reunião foi marcada no dia corrente dessa Ata, às 
16 hs no Sesc, com o Coordenador Adriano dessa entidade e a 
Comissão responsável pela organização da Conferência do Idoso 
para tratar dos detalhes da parceria. Solange pergunta se os demais 
conselheiros conhecem Valter Valerine, palestrante da área de 
recursos humanos, que realiza apresentações motivacionais e num 
encontro pessoal disponibilizou-se gratuitamente realizar a aula 

magna para o CMI. Nelson orienta Solange encaminhar o nome para 

a Comissão responsável. Regina fala da importância de todos 
saberem fazer as visitas e termos a mesma ótica ao fazer a avaliação. 

Comenta a diferença entre ela e Felipe ao fazer as visitas, enquanto 
este é mais preocupado com os documentos, ela se preocupava com 
a organização e gestão que observa no local. Gisleine comenta sobre 
a importância dessa discussão e de ter uma proposta única, como o 

idoso está recebendo o cuidado, a qualidade do serviço. Solange 
sugere que o CMI realize estudos de casos em grupo, para que se 
possa realizar reflexões e condutas em conjunto. Josiane concorda. 
Nelson informa que recebeu um ofício do procurador Dr Catani 
visando instruir o levantamento de dados junto à Casa de Repouso 
Cantinho da Vovó, e a informações acerca do registro da referida 

ILPI. 
Eu Gisleine Vaz Scavacini de Freitas, redigi a presente ata que será 

lida e se aprovada assinada por todos. 

 

 


