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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Foi realizada reunião ordinária do CMI no dia catorze de outubro  de dois mil e quinze as
quatorze  horas  na  Casa  do  Conselho  sito  a  rua  Joaquim André  numero  895  com a
presença dos conselheiros: Inez Machado de Lima, Maria Aparecida Corrêa Romualdo,
Nelson Ladeira, Sisino Motta Neto, Elisangela Comachini Corte Real, Clóvis Misawa,Maria
do  Carmo  Ramos,  Anelise  Guastalli,  Renata  Gava  e  Janete  Céli  Soares  Sanches,
Justificaram ausências: Maria Salete da Silva, Anésia Benedita Barbosa, Mônica Graner
Menegatti,  Renata Gancar dos Santos, Maria Elisa Betone Bertiera e Mariana Ca bau
Marques Lemes. Convidados: Norbert Bruscheke (Lar dos Velhinhos), Giovana Salmeron
Lorenzi e Gabriel Manzato (Unimep).  A  reunião iniciou com a leitura da ata da reunião
aterior  do  dia  26/08/2015,  que  foi  lida  pela  conselheira  Renata  Gava.  O  sr.  Nelson
solicitou que as delegadas Inez e Fernanda falassem sobre a XIV Conferência Estadual
do Idoso que foi realizada nos dias 28, 29 e 30/09/2015, na cidade de Águas de Lindoia. A
conselheira  Inez  comentou  sobre  o  atraso  e  a  falha  de  comunicação  que  houve  na
SEMDES  sobre  do  carro  que  iria  levá-las  até  a  cidade  de  Águas  de  Lindoia  na
Conferência, a mesma relatou que devido o ocorrido chegaram com mais de duas horas
de atraso no evento,  sendo que a Conferência já  havia  começado.  Elas estavam na
Semdes esperando o carro e o mesmo estava na casa dos Conselhos. As Delegadas
informaram sobre  as  temáticas  da  Conferência,  sendo  elas:  I)   Gestão,  II)  Finanças
(Fundo Idoso e orçamentos públicos, III  Participação (Politica e Controle Social) e  IV)
Sistema  Nacional  de  Direitos  Humanos  (Violência  contra  o  Idoso).  A  Inez
conselheira/delegada relatou que os Conselhos de outras cidades já existe o fundo pronto
e seus conselheiros são mais ativos e participativos. A conselheira Janete Informou que
ela e a secretária Eliete fizeram um projeto de Lei,  referente ao Fundo do Idoso nos
mesmos moldes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumdeca)
e  que o  Conselho  deverá  verificar   com a secretária  sobre  o  andamento  do  mesmo
através de ofício. O Sr. Nelson informou que todas as entidades que solicita o Alvará do
Corpo de Bombeiros, se porventura for encontrada irregularidades, as mesmas devem
regularizar  o  mais  rápido  possível,  e  após  regularizar  deverão  novamente  solicitar  a
presença do Corpo de Bombeiros para liberar o Alvará. Outra questão que foi informada
que no caso da Vigilância Sanitária será solicitado informações ao Dr.  Pauli  quais os
critérios a ser abordados quando os conselheiros  forem realizar as visitas nas entidades.
Foi mencionado que referente as Olimpíadas  realizadas do Idoso e JOI que ocorreram no
mês passado,  será   solicitado as  conselheiras  Renata  e  Mônica  que abordassem na
próxima reunião informações referente este evento.  O Conselho recebeu do vereador
Pedro  Kawai  um  requerimentos  nº  549/550/551/2015,  de  25/06/2015  sobre  um
levantamento que o mesmo buscou informações sobre as atividades desenvolvidas para
3ª Idade em nossa cidade. Porem como era extenso o documento, ficou acordado que o
conselheiro  Clóvis  irá  ler  os  requerimentos  e  fará  um resumo e  nos  apresentará  na
próxima reunião. Em seguida  foram marcadas duas visitas de acompanhamento para o
mês de outubro: dia 22 às 14hs,  os conselheiros: Elisangela, Renata Gava e Sisino farão
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visita na instituição “O Céu é Lindo, e no dia 27 às 14hs, os conselheiros: Inez, Anelize e
Maria do Carmo  farão visita na instituição Anjo da Guarda II,  e as visitas do mês de
novembro e dezembro serão agendadas na próxima reunião.  A Naiara perguntou sobre
uma duvida que ela tinha, que quando ela receber alguma pessoa solicitando ajuda com
problemas familiares e que não é denúncia, qual é a orientação que a mesma deve dar a
pessoa. Foi informado/orientado a mesma que ela deve informar para a pessoa que ela
deve procurar o CRAS ou CREAS  mais próximo de sua residência,  e caso for denúncia
dever ligar no DISQUE 100. A conselheira Inez informou que nos dias 25 e 26/04/2016,
haverá a V Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa em Brasília, e que ela e a
Fernanda  Fidelis  como  delegadas  de  Piracicaba  –  SP  ficaram  como  suplentes.
Finalizando  a reunião o sr. Nelson informou que a próxima reunião será no dia 28/10/15,
e  também  terá  a  palestra  com  o  Prof.  Jorge  Luiz  Daister  -  tema  :  “Aspectos
Biopsicossociais do Envelhecimento”. Sem mais nada a tratar encerrou-se a reunião e eu
Maria Aparecida Corrêa Romualdo  redigi a presente ata que será lida e se aprovada
assinada por todos.
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