
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE ITAPEVI 

 

O Conselho Municipal do Idoso de Itapevi, foi criado pela lei nº" 1.373 de 17 de 

outubro de 1997, alterado pela lei l.418 de 04 de março de 1999, é baseado no 

Estatuto do Idoso, Política Nacional do Idoso e Política Estadual do Idoso e 

legislações pertinentes.  

É composto pelos segmentos da Saúde, Educação, Esportes e Lazer  e 

Assistência Social, representado paritariamente por 08 membros, sendo 04 

indicados pelo poder público municipal e 04 eleitos pela sociedade civil. 

Compete ao Conselho do Idoso, propor  a política dentro de sua respectiva área, 

atuar como órgão deliberativo e controlador de Políticas Públicas de proteção e 

assistência aos idosos nas áreas de competências, propondo medidas que 

visem garantir ou ampliar os direitos dos idosos, eliminando toda e qualquer 

disposição discriminatória. 

O Conselho do Idoso zela pela garantia dos direitos dos idosos, incrementando, 

organizando e mobilizando a comunidade idosa, estimulando a elaboração de 

projetos que tenham como objetivo a participação dos idosos nos diversos 

setores de atividades sociais, encaminhando assuntos que envolvam problemas 

relacionados aos idosos, promovendo, assim, os serviços necessários na rede 

de atendimento do município.  

Sendo este conselho deliberativo e controlador da política de atendimento e 

proteção integral ao idoso, é vinculado administrativamente à Secretaria de 

Assistência Social e Cidadania que deve dar a ele condições de funcionamento 

e cumprimento de seus objetivos, dentro dos limites e possibilidades da mesma. 

As reuniões ordinárias ocorrem toda primeira quinta-feira do mês às 8h30 no 

Centro de Convivência do Idoso – CCI, situado na Av. Cesário de Abreu, 915 

Bairro - Dos Abreus, Itapevi - SP, 06653-020/SP 

O Conselho Municipal do Idoso atua principalmente na área de preservação e 

afirmação da identidade do idoso. Ele não resolve problemas pessoais, 

individuais e imediatos de cada idoso e sim defende suas causas de forma 

abrangente, recebendo sugestões e recomendações quanto ao funcionamento 

das Políticas Públicas voltadas para o Idoso.  

 

Participe você também das reuniões. 



Gestão 2018/2022:  

Sueli Rodrigues do Nascimento Tierno e Leda Maria da Silva Rocha – Sec. 

da Saúde 

Elisete Marques Rosa e Fernanda Santiago Alves - Secretaria. de Cultura 

e Juventude  

Caio de Moraes Viana e Geraldo Avelino dos Santos - Sec. de Esportes e 

Lazer 

Fernanda Aparecida Soares Machado e Roberta de Cássia do Amaral 

Cardoso - Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania 

Sandra Silva Santos - Conselho Comunitário da Vila Nova Esperança 

Luiz Carlos Delgado de Aguiar - Comunidade Kolping Cristo Rei de Itapevi 

Vanda Maria Rocha Alves - Associação Beneficente Maria de Magdala  

Célia Regina Costa - O Bom Samaritano 

Carlos Gleibson Batista Cavalcante - Suplente Representante da 

Sociedade Civil 

 

 
 

 

 


