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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Foi realizada reunião ordinária do CMI no dia vinte e quatro de junho de dois mil e quinze 
as quatorze horas na Casa do Conselho sito a rua Joaquim Andre numero 895 com a  
presença dos conselheiros: Anelise Guastali,  Anésia Benedita  Barbosa,  Celise Helena 
Calixto,  Clóvis  Misawa,  Elisangela  Cornachini  Corte  Real,  Maria  Aparecida  Correa 
Romualdo, Maria Elisa Botene Usberti, Maria Salete da Silva, Mariana Cabau Marques 
Lemes, Monica Graner Menegatti,  Nélson Ladeira,  Renata Ganciar dos Santos, Sisino 
Motta Neto. Justificaram ausências: Janete Céli Soares Sanches, Maria do Carmo Ramos 
(afastamento), Maria Luzia Inácio Correa e Renata Gava. Como convidados, recebemos o 
promotor de justiça Luiz Sergio H. Catani, do Lar Betel, Kellen Cristina Sabadin, Ivone C.  
Costa, Davi F. Barros, Edvaldo Motta Henriques; do Lar dos Velhinhos, Fernanda Fidelis e 
Norbert Bruschke; o vereador Pedro Kawai e Lucia C.O Santini da semdes.  O assunto 
principal da reunião foi a criação do fundo municipal do idoso. O conselheiro Clóvis iniciou 
a reunião dizendo que o município ainda não possui uma legislação para a criação do 
mesmo. O promotor Luiz Sergio Catani se surpreendeu com essa informação, pois achou 
que Piracicaba já possuía isso em lei. Ele leu algumas informações sobre criações de 
fundos nos municípios, para informar os conselheiros e convidados. O fundo do idoso terá 
um cnpj e será uma unidade de captação de recursos financeiros, voltados aos projetos  
da terceira  idade.  O conselho irá  administrar  essa contabilidade.  Quanto a isso,  será 
criada uma comissão para administrar,  autorizar  e  aprovar  os projetos.  A conselheira 
Maria Elisa disse que se tivermos dificuldades com a prestação de contas, podemos pedir 
auxílio  a  funcionários  da  administração,  da  prefeitura.  O  promotor lembrou  que  é 
interessante pensar nos objetivos, ou seja, direcionar o que irá ser aprovado. Para isso, a 
conselheira Anelise completou dizendo que o conselho municipal do idoso deve levantar 
as demandas, nas políticas públicas ligadas a assistência social, saúde, esporte, entre 
outros,  para formar o fundo municipal.  O vereador  Pedro Kawai  disse que isso é um 
sonho antigo, desde que ele fazia parte do conselho e acredita que na atual gestão isso 
será conquistado,  pois  o  conselho está atuante e reestruturado.  O presidente  Nélson 
salientou que devemos ir até o prefeito para apresentar e agilizar os assuntos ligados ao 
fundo. O representante do lar betel acha importante encaminhar uma minuta do projeto ao 
prefeito. Ficou acertado que o promotor irá enviar um ofício ao prefeito nos próximos dias, 
Clóvis irá agendar uma reunião no gabinete do prefeito com a comissão do fundo do idoso 
do conselho e representantes do lar betel e lar dos velhinhos e o vereador Pedro Kawai  
irá fazer uma indicação na câmara de vereadores. O representante do Lar dos Velhinhos 
falou  que  a  instituição  está  passando  por  uma  situação  financeira  crítica  e  o  fundo 
municipal  poderia  ajudar  um  pouco  nesse  sentido.  A  reunião  continuou  com  os 
conselheiros para tratar de outros assuntos. A casa dos conselhos recebeu uma denúncia  
da instituição convívio mundo melhor, via email. A pessoa que fez a denúncia entrou em 
contato, além do conselho, com o creas, câmara de vereadores e promotoria, pois não 
sabia quem poderia lhe ajudar. A denúncia inclui maus tratos, falta de alimentação e falta  
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de funcionários para tratar os idosos. Luiz Sergio Catani aconselhou a ir visitar e averiguar 
essa  informação.  As  conselheiras  Monica,  Elisangela  e  Anésia  visitar  a  entidade.  A 
conselheira Anelise questionou para onde as pessoas devem ligar para denúncias, pois o 
creas só vai visitar depois do caso constatado. A dúvida é para onde as pessoas devem 
ligar  e quem vai  fazer essa averiguação.  Anelise irá falar  com a assistente social  da  
semdes que recebe denúncias, sobre a questão geral de funcionamento desses casos. 
Essa informação deve estar  bem clara aos conselheiros e órgãos responsáveis,  para 
podermos  informar  e  ajudar  a  população.  Foram  agendadas  as  visitas  de  rotina  as 
instituições anjos da guarda dois e anos dourados, que serão feitas pelas conselheiras 
Monica, Maria Elisa e Renata Ganciar. A conselheira Elisângela trouxe informações sobre 
a  conferência  municipal  do  idoso  de  Santa  Bárbara  d  Oeste,  dizendo  que  teve  uma 
grande participação de idosos e a presença do presidente do conselho estadual do idoso. 
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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