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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, realizada aos vinte e três dias  
do  mês  de  setembro  de  dois  mil  e  quatorze,  com  início  às  quatorze  horas,  nas 
dependências da Casa dos Conselhos, situado à Rua Joaquim André, número oitocentos 
e noventa e cinco, nesta cidade, deu-se o início a reunião, com as presenças de Anésia 
Benedita  Barbosa,  Clóvis  Misawa,  Elisangela  Cornachini  Corte  Real,  Maria  Aparecida 
Correa Romualdo, Maria do Carmo Ramos, Maria Elisa Botene Usberti, Mariana Cabau 
Marques Lemes,  Masazo  Saito,  Paula  Fernanda  de Abreu e  Renata  Graziela  Duarte 
Gava. Os conselheiros Aparecida Castelani de Lara, Janete Céli Soares Sanches, Mônica 
Menegatti e Renata Ganciar dos Santos justificaram a ausência. Abertura da sessão – na 
ausência do Presidente, Vice-presidente e 1ª Secretária, a conselheira e 2ª Secretária 
Maria Aparecida Correa Romualdo presidiu a reunião designando para secretariar esta 
Sessão,  a  conselheira  Renata  Gava.  Após  saudação,  verificação  do  quorum e  das 
assinaturas  na lista  de  presença,  fez  um breve  relato  sobre  a  Semana da Cultura  e 
Movimento e a Olimpíada Municipal da Terceira Idade. A Naiara informa que a Estação do 
Idoso solicita exemplares do Estatuto do Idoso afim de disponibilizar ao público idoso e 
distribuir  em eventos,  não havendo,  o Conselho solicitará à Defensoria  Pública.  Após 
informe, o Presidente da Reunião deu andamento ao expediente: 1. Leitura e aprovação 
da ata da Reunião do conselho do mês de agosto - lida e aprovada; 2. Mapeamento de  
atividades e eventos voltados para a terceira Idade em Piracicaba - o conselheiro Clóvis  
solicita aos presentes contatos de divulgações e se incumbe de organizar uma agenda 
única de atividades focadas na Terceira Idade. 3. Programa Radio Educativa semanal - o  
conselheiro Clóvis informa sobre o Programa na Radio Educativa, todas as quintas-feiras, 
com duração de uma hora, com inicio previsto para a 2ª quinzena de outubro, destinado a 
temática terceira idade e afirma sobre a disponibilidade de divulgação de atividades para  
este público. 4. Conferencia Municipal do Idoso – Maria Aparecida informa que o conselho 
aguarda a disponibilização das diretrizes e eixos pelo Conselho Estadual do Idoso para a 
realização  da  Conferência  Municipal  do  Idoso.  5.  Fundo  Municipal  do  idoso  –  Maria  
Aparecida informa que a conselheira Janete Céli Soares Sanches, Procuradora Municipal, 
levantou informações sobre o Processo de Regulamentação do Fundo Municipal do Idoso 
e retornou com a noticia do arquivamento do mesmo em decorrência da falta de Dotação 
Orçamentária.  O  vereador  Pedro  Kawai,  ex-presidente  e  ex-conselheiro  do  Conselho 
Municipal  do  Idoso,  participa  aos  membros  presentes  que  reabrirá  o  processo  para 
Regulamentação do Fundo Municipal  do Idoso e agendará reunião para discussão do 
assunto  com  os  conselheiros  Nelson  Ladeira,  Clóvis  Mizawa  e  Janete  Céli  Soares 
Sanches  e  advogada  da  Câmara  Municipal  para  alinhar  procedimentos.  Pontua  a 
necessidade da revisão do Regimento Interno do conselho para inserção do Fundo 6. 
Agenda Reunião – ficou agendada para o dia 29 de outubro, as 14h,próxima reunião do 
Conselho.  Sem mais nada a tratar encerrou-se a reunião e eu Renata Gava redigi  a  
presente ata que será lida e se aprovada assinada por todos.  
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