
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Criado pela Lei Municipal nº 6.246 de 03 de junho de 2008.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 27/09/2017 – 14h00

Aos vinte e sete do mês de setembro de dois mil e dezessete, com início às quatorze horas, na

Casa dos Conselhos, situado na Rua Joaquim André, número oitocentos e noventa e cinco, reuni-

ram-se os Conselheiros:  Thaysa Della Torre Lopes, Marileide Barbosa S. Soares, Sisino Motta

Neto, Inez Machado de Lima, Hellen Cristina da Silva Brancati, Maria Elisa Botene Usberti, Maria-

na Cabau Marques Lemes, Renata Gava,  Janete Céli Soares Sanches. Justificaram ausência:

Maria Ap. Correa Romualdo, Bruna Olivetto de Souza, Sara Taranto Vechine,Kellen Cristina Saba-

din,Elisangela Cornachini Corte Real, Maria do Carmo Ramos, Andreia Limeira Passos, Mônica

Graner Menegatti, Renata Ganciar dos Santos. Ouvintes: Tais Leite Marino – Cantinho Vovó Sonia

e Darleci de Andrade Santana Silva – Clínica de Repouso Shalon. Ordem do dia: 1) Inês   comen-

tou sobre a reunião que ocorreu no Ministério Público onde o Promotor Luiz Sergio Catani expli-

cou o processo de notificação das casas de repouso. Elisa questionou sobre a documentação ne-

cessária para as casas de repouso que foram visitadas pelo conselho. 2)  Apresentada a enfer-

meira Ermelinda que realiza um trabalho no CEDIC para explanar sobre a Hanseníase no municí-

pio de Piracicaba. Ela apresentou slides com o cunho de informar sobre a doença e a importância

do diagnostico precoce. Em parceria com as escolas técnicas da cidade o ambulatório realizara

uma campanha com o Lar dos velhinhos e Lar Betel a fim de mapear e diagnosticar casos da do-

ença. 3) Inês comunicou a presença da assessora do Vereador Mateus Eller que a apresentou a

Semana do idoso que acontecerá entre os dias 02 a 06 de outubro na Câmara de Vereadores de

Piracicaba. 4) Mariana relatou sobre a reunião com a Secretária Eliete sobre a Lei 6246 de 03 de

junho de 2008 e as mudanças necessárias ao conselho, assim como foi sugerido a pesquisa em

outros Municípios sobre a participação da sociedade civil no Conselho do idoso. 5) Inês relata so-

bre o quorum para as eleições e a presença dos conselheiros no início das reuniões conforme es-

tatuto. 6) Renata apresentou as sugestões de mudanças aos conselheiros da Lei No 6.246, de 03

de Junho De 2008 no Art.176 inciso II e § 3º, foi feito a leitura da mesma e após as discussões so-

bre as mudanças, foi aprovado por todos os presentes. Em seguida Renata Gava também apre-

sentou a sugestão elaborado pelo centro de informática da Prefeitura a página do Fundo Municipal

do Idoso, onde é necessário acrescentar o texto que explica o funcionamento da verba, o destino

e a forma de contribuir ao mesmo, entre outros 7) Mariana sugeriu formar uma comissão para es-

tudar os conteúdos que irão ser colocados no site do fundo, assim definiu-se como integrantes

Mariana, Renata, Thaysa e Janete. 8) Agendamento das visitas Institucionais. Mais vida – Inês e

Marileide ficou de definir data. e Sisino no Anjo da Guarda I, foi decidido colocar no grupo do Con-

selho para verificar quais conselheiros poderiam acompanhar o Sisino na realização da visita. As-

sim deu por encerrado a reunião, eu, Hellen Cristina da Silva Brancati, conselheira, lavrei a pre-

sente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por mim e o Presidente.

             Hellen Cristina da Silva Brancati
                Secretária ad hoc   

 Inez Machado de Lima     
  Presidente
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