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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Foi realizada reunião ordinária do CMI no dia trinta de março de dois mil e dezesseis as
quatorze horas na Casa do Conselho sito a rua Joaquim Andre numero 895 com a
presença dos conselheiros: Anelise Guastalli, Anésia Benedita Barbosa, Clóvis Misawa,
Elisangela Cornachini Corte Real, Inez Machado de Lima, Maria Aparecida Correa
Romualdo, Maria Elisa Botene Usberti, Mariana Cabau Marques Lemes, Renata Gava,
Nélson Ladeira, Renata Ganciar dos Santos e Sisino Motta Neto. As conselheiras Monica
Graner Menegatti,Janete Celi Soares Sanches, justificaram suas ausências. A visitante
Luana veio até a reunião para apresentar o novo serviço específico para as mulheres do
município: Cram (Centro de Referência de Atendimento a Mulher). Trata-se de um serviço
de atendimento psicossocial e jurídico as mulheres que se encontram vítimas de violência
doméstica, desenvolvido pela semdes em parceria com a entidade Crami. Ela salientou
que não é um serviço de denúncia ou investigação e são atendidas demandas
espontâneas e encaminhamento da rede. O telefone do centro é 3374.7499 e o email é
semdes.cram@piracicaba.sp.gov.br. A reunião seguiu com outros assuntos. O conselho
recebeu uma denúncia da instituição O céu é lindo, que foi feita no disque 100. Na
denúncia consta que os idosos são negligenciados, agredidos psicológica e fisicamente
pelos proprietários da instituição. Que essa situação acontece há cinco anos. Relata que
as fraldas são trocadas apenas uma vez ao dia, que os idosos recebem comprimidos para
dormir e que um dos moradores tentou fugir. Foi lembrado que o conselho já fez duas
visitas a esta casa e foram notadas as condições precárias de higiene, alimentação e
cuidados com os idosos. O conselho responderá ao disque 100 e encaminhara essa
denúncia e os relatórios anexados das visitas feitas pelos conselheiros, ao promotor
Sérgio Catani. A conselheira Inez disse que existem muitas dúvidas sobre onde denunciar
diferentes casos de maus tratos, violência e negligência. Ela completou alegando que
nós, conselheiros, devemos saber os protocolos para denúncias, saber onde
denunciamos e quem pode auxiliar em cada problema. A conselheira Anelise se
prontificou a apresentar os serviços da semdes, para auxiliar os conselheiros a utilizar e a
direcionar a população aos locais corretos para cada caso. Os conselheiros concordaram
e essa apresentação será feita em uma reunião ordinária. Os conselheiros responderam a
um questionário sobre alguns dos serviços que o município possui para a terceira idade,
enviado pela editora do jornal da terceira idade, Hermínia Brandão, de São Paulo. A casa
dos conselhos já está recebendo alguns contatos de instituições para se cadastrarem ao
cmi. Estão sendo orientadas a providenciar a documentação necessária. Foram marcadas
quatro visitas para abril: anos dourados, dia treze de abril, pelos conselheiros Elisângela,
Renata Ganciar e Nélson; casa de repouso aconchego do idoso, foi remarcada pois em
março a visita foi cancelada devido a um temporal, dia quatorze de abril, pelos
conselheiros Sisino, Inez e Nélson; anjo da guarda 1, dia vinte de abril, pelas conselheiras
Renata, Renata e Maria Aparecida; cantinho da vovó Sônia, dia vinte e oito de abril, pelas
conselheiras Anelise, Elisângela Renata Gava. Sem mais nada a tratar encerrou-se a
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reunião e eu Renata Ganciar redigi a presente ata que será lida e se aprovada assinada
por todos.
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