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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Foi realizada reunião ordinária do CMI no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e
quinze as quatorze horas na Casa do Conselho sito a rua Joaquim Andre numero 895
com a presença dos conselheiros: Anésia Benedita Barbosa, Clóvis Misawa, Elisangela
Cornachini Corte Real, Inez Machado de Lima, Janete Céli Soares Sanches, Maria
Aparecida Correa Romualdo, Maria Elisa Botene Usberti, Mariana Cabau Marques
Lemes, Monica Graner Menegatti, Nélson Ladeira, Renata Ganciar dos Santos, Renata
Gava, Sara Taranto Vechine e Sisino Motta Neto. Justificaram ausências: Anelise Guastali
e Maria do Carmo Ramos. Compareceram os visitantes: Giovana Salmeron Lorenzi,
Juliana Rodrigues, Gabriel Manzato e Maria Isabel de Lima Barbosa, alunos da Unimep,
Junior, assessor do vereador Pedro Kawai e a fonoaudióloga Stephanie Pessotti. A
visitante Stephanie é fonoaudióloga e veio divulgar no conselho o seu trabalho de
palestras informativas, voluntárias, sobre a perda auditiva. Para os grupos que se
interessarem, é necessário entrar em contato pelo telefone: 3434.5562 ou 3434.6363.
Para quem participar da palestra, a fonoaudióloga oferecerá o teste de audiometria
gratuitamente. A reunião teve início com a leitura e aprovação da ata anterior. O próximo
assunto foi sobre a aprovação do projeto de lei do fundo municipal do idoso. O
conselheiro Clóvis afirmou que para essa aprovação, devemos esperar a reunião na
câmara de vereadores para a aprovação orçamentária de 2016. Isso deverá ser feito,
pois, para a formação desse fundo, será necessário uma verba de R$ 5.000,00 para as
despesas da constituição do órgão. A partir dessa aprovação as instituições de
atendimento a idosos, terão que se cadastrar junto ao conselho. A conselheira Mariana
lembrou que, infelizmente, para algumas entidades será um processo lento, já que não
estão regulares perante a lei. A conselheira Inez disse que a aprovação desse fundo fará
com que as entidades busquem a regularização. O presidente Nélson pensou em realizar
uma capacitação de gestores e entidades para agilizar o cadastramento das instituições.
Foi colocada em votação a realização desta capacitação: nove conselheiros votaram não,
um votou sim e três se absteram. A conselheira Janeth falou que os conselheiros que
fazem parte do conselho da criança e do adolescente fizeram um check list para deixar na
casa dos conselhos, para facilitar registro e renovação de entidades. Ela deu a sugestão
de convidar alguns destes conselheiros para nos ajudar no primeiro momento, como por
exemplo, com o sistema, que é a ferramenta para concluir as doações. A resolução
número 01/2015, que trata dos critérios para registro e renovação das entidades sem fins
lucrativos no conselho municipal do idoso de Piracicaba, foi votado e aprovado por
unanimidade (quatorze votos). Os conselheiros Clóvis e Mariana ficaram responsáveis em
revisar o regimento. O conselheiro Clóvis citou que está inseguro por haver mais um
fundo e gerar uma competição entre os conselhos. As conselheiras Janeth e Elisa
discordaram, pois, segundo elas, são públicos diferentes que irão contribuir para os
fundos. A Elisa acredita que para arrecadar as doações, os fundos deverão estar
separados no site. O conselheiro Sisino questionou se já poderão ser feitas doações do
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imposto de renda em 2016. O Clóvis esclareceu que não teremos tempo hábil para isso,
já que depois da aprovação serão necessários alguns passos ainda para viabilizar essas
doações. O conselheiro Sisino trabalha numa escola que arrecadou lacres para conseguir
doação de cadeira de rodas. Ele teve a idéia de trazer as garrafas com lacres aqui na
casa dos conselhos para participarmos e pedirmos ajuda para essa campanha também.
Os conselheiros gostaram da idéia e ele ficou de conversar com a diretora para ver a
possibilidade de trazer o que já tem na escola. A conselheira Elisa falou que participa de
uma campanha que arrecada tampinhas de plástico e pediu para quem puder, ajudar
também. Foi conversado sobre a necessidade de fazer um decreto para regularizar
conselheiros e suplentes. A Inez, Elisangela e Anésia precisam indicar suplentes. O
Clóvis deve trazer a nomeação dele, que ainda não foi entregue. Será feito um ofício para
a secretaria da saúde pedindo uma suplente para a titular, Elisa. Para o dia nove de
dezembro foi agendado um carro para as conselheiras Renata Ganciar, Elisa e Monica
visitarem a instituição Anjos da Guarda 2. As reuniões para 2016 já foram marcadas: vinte
e sete de Janeiro, vinte e quatro de Fevereiro, trinta de Março, vinte e sete de Abril,
dezoito de Maio, vinte e nove de Junho, vinte e sete de Julho, trinta e um de Agosto, vinte
e oito de Setembro, vinte e cinco de Outubro, trinta de Novembro e quatorze de
Dezembro. 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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