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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Foi realizada reunião extraordinária do CMI no dia vinte e seis de novembro de dois mil e
quatorze as quatorze horas na Casa do Conselho sito a rua Joaquim Andre numero 895
com a presença dos conselheiros Masazo Saito, Maria Aparecida Correa Romualdo, Nel
son Ladeira, Sisino Motta Neto, Maria Salete da Silva, Celise Helena Calixto, Paula Fer
nanda de Abreu Maia, Anésia Benedita Barbosa, Claudia Maria Neves Fischer Fleury, Eli
sangela Cornachini Corte Real, Maria do Carmo Ramos, Mônica Graner Martins Menegat
ti e Renata Ganciar dos Santos. Justificaram ausências: Clóvis Misawa, Anelise Guastalli,
Maria Elisa Botene Usberti, Mariana Cabau Marques Lemes, Renata Gava e Janete Céli
Soares Sanches. Presença de ouvintes Kátia Maria Paschoalini (COMDEF e CMS), Ade
mir Barbosa (OSTOMIZADOS, COMDEF, CMS, COMSEG), Valeria Copis da Cruz (CMS),
Sonia M. V S Prudente (COMISSÃO L.SAÚDE ELDORADO).A reunião teve início com lei
tura de informes. Recebemos um ofício do secretário municipal de saúde, a respeito do
pedido de um novo representante dessa secretaria, em substituição da conselheira Sueli
de Fátima Felipe de Oliveira. Foi enviado como resposta que a secretaria não dispõe de
profissionais de serviço social para substituição da referida servidora. Será enviado um
novo ofício esclarecendo que não precisa ser um/a profissional do serviço social, mas sim
um funcionário da secretaria de saúde, independente da formação. Foi informado que o
conselheiro Clóvis conseguiu, na rádio educativa, toda quinta a tarde, um espaço para
disponibilizar informações e divulgar eventos a respeito do público da Terceira Idade. Foi
dada a palavra aos visitantes da reunião. A Kátia é conselheira do COMDEF e CMS e
veio a reunião, juntamente com a Valéria e Sonia para divulgar o papel da comissão local
de saúde e conseguir voluntários. Ela explicou que essa comissão tem como objetivo vis 
toriar problemas na área da saúde, fazendo apontamentos, visando melhorias no atendi
mento. Foi informado que, quem tiver interesse em ser voluntário, devem se dirigir ao pos
to de saúde do seu bairro e se informar. Caso não tenha uma comissão nesse posto, diri
gir-se a secretaria de saúde do município. O conselheiro Sisino Neto, buscando informa
ções mais concretas, questionou quais unidades já possuem e qual a demanda necessá 
ria. As visitantes buscarão essa informação e irão passar ao conselho do idoso. A conse 
lheira Celise parabenizou essa comissão e disse que se estão respaldadas por lei, é um
trabalho muito bonito da parte delas e das outras comissões, as quais se colocam a dis
posição, para trazer melhorias a população. A conselheira Monica irá passar essa infor 
mação aos professores da secretaria de esportes que trabalham nos bairros, para caso
há interesse de algum deles em participar e também para divulgar aos alunos. Foi dada a
palavra ao Sr Ademir, presidente da associação de Piracicaba de ostomizados. Ele iniciou
sua fala com uma breve explicação sobre o assunto, os direitos dos ostomizados, o que
vem sendo feito pela associação e quais são os próximos passos em defesa a essa par 
cela da população, que hoje, em Piracicaba conta com trezentas pessoas. O objetivo da
visita dele ao conselho foi de aprofundar o assunto entre os conselheiros e pediu que di 
vulguemos a associação, a fim de ajudarmos as pessoas que buscam informações a res
peito. O Sr Nélson ficou responsável em divulgar as informações da comissão de saúde e
da associação de ostomizados por email a todos os conselheiros e divulgar de forma ge 
ral. A reunião continuou e foi informado que o conselho conseguiu autorização da defen 
soria para utilizar o modelo deles do estatuto, como divulgação dos direitos dos idosos.
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Todos os conselheiros autorizaram o modelo feito para o conselho. Naiara irá digitalizar e
enviar aos conselheiros. Foram acordadas as reuniões para o ano que vem e todos con 
cordaram em manter as quartas feiras a tarde, iniciando em fevereiro de 2015. O Sr Nél 
son informou que a lei municipal para o fundo do idoso já está com a Dra Janete e que o
conselheiro Clóvis estará acompanhando esse caso. Recebemos um comunicado do con
selho estadual do idoso, confirmando a realização da conferência municipal do idoso até o
mês de maio, com o tema “Protagonismo e empoderamento da pessoa idosa – por um
Brasil de todas as idades”. Os eixos definidos foram: gestão (programas, projetos e
ações), financiamento (fundo do idoso e orçamento público), participação (política e con
trole social) e sistema nacional de direitos humanos, tema da conferência nacional de di 
reitos humanos, em 2015. Os conselheiros optaram em fazer no dia doze de maio de dois
mil e quinze. A conselheira Monica sugeriu manter o mesmo local, já que muitas decisões
já foram tomadas. A conselheira Elisangela deu a idéia de chamar a Marineuza para a pri
meira reunião do próximo ano, em fevereiro, para nos auxiliar nos assuntos de organiza 
ção. Foi acordado que iremos rever as atas dos meses anteriores, pois já havíamos deci
didos a organização do cronograma. Sem mais nada a tratar encerrou-se a reunião e eu
Renata Ganciar redigi a presente ata que será lida e se aprovada assinada por todos.
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