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 02/2018 – Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. 

Aos doze dias do mês de setembro de 2018, às 8h, realizou-se a reunião extraordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (doravante CMDI). Estiveram presentes os 

seguintes conselheiros, que assinaram o livro de presença, folha n°57: Poder Público: 

Flaviane Medeiros, Silvia Regina Ribeiro Silveira, Amena Alcântara Ferraz Cury, Eliete 

Fatima de Marques Reis, Vera Lucia Morais Bechuate, Maria Jose Bacurau Figueiredo, 

Rodrigo Yukio Abe Alves, Arthur Merlotti Cavalcanti, Ana Maria Zanetoni Lemes, Cristina 

Helena Spir Sant’Ana. Sociedade Civil: Sueli Maria Sanches de Oliveira, Iraides Rodrigues 

do Nascimento, Osvaldo Valeretto, Maria Aparecida Sanchez da Silva, Josefa Bernardo Lopes 

e Antonio Caldeira da Silva. Colaboradores: Leila Spessoto. Convidados: Paulo Esteves, 

Selma Cristiane A C Rodrigues, Rita Oczkowsk, Maria Elenice Vicentini, Darg R Carvalho, 

Camila Pacífico Sparvoli.  Abertura: o presidente do CMDI saudou a todos, agradecendo a 

presença e iniciou a reunião. Justificou a ausência dos conselheiros: Silvia Mara de Oliveira, 

Fernanda Lais Ribeiro e Cândido Rodrigues de Lima Neto. 1ª Pauta – Requerimento 

n°894/2018, protocolado na Câmara Municipal de SJRPreto, para “CMDI prestar 

esclarecimentos sobre aplicação de verba e imbróglio ocorrido em reunião, bem como 

resposta ao ofício n°125/2018”. O presidente solicitou que Mari lesse o requerimento 

protocolado pelo conselheiro Cândido na Câmara dos Vereadores. Após leitura, o presidente 

perguntou a todos os conselheiros presentes se ouviram o sr Cândido pedir vistas à “3ª Pauta – 

Plano 2018 de aplicação de recursos do Fundo” discutida em reunião ordinária no dia quatro 

de julho de 2018, quando foi apresentado e aprovado o plano de ação CMDI 2018 para 

aplicação de recursos do Fundo Municipal do Idoso. Para todos os presentes, o sr Cândido 

manifestou-se contra a aprovação do plano de ação e foi voto vencido, porém foi fala unânime 

que ele não pediu vistas à matéria no momento. Flaviane comentou que na reunião ordinária 

do mês de agosto, durante a leitura da ata do mês de julho para aprovação da plenária, o sr 

Cândido se manifestou e solicitou que constasse na ata que ele havia pedido o adiamento da 

votação. O presidente acrescentou ainda que o plano de ação apresentado em julho de 2018 foi 

o resumo do trabalho desenvolvido durante meses em conjunto com outros membros do 

Conselho. Quanto ao questionamento “informar, através de documento bancário, a que se 

refere o desconto de R$400,00, da conta do CMDI, movimentada na Caixa Econômica 

Federal”, o presidente passou a palavra ao conselheiro Osvaldo Valeretto, membro da 

comissão de finanças, que referiu ter checado os extratos bancários dos meses anteriores da 

referida conta e não identificou tal desconto. O presidente comentou que após o 

questionamento do sr Cândido sobre a aplicação de saldos, na reunião ordinária de março, 

ambos estiveram na agência e conversaram com o gerente sobre o assunto e o mesmo havia 

sido esclarecido. Após discussão ficou acordado que a resposta desse item seja “a solicitação 

da indicação pelo requerente, da data em que foi movimentado tal valor, para que o CMDI 

possa se manifestar”. Quanto à solicitação, “informar se houve resposta ao Ofício n°125/2018, 

encaminhado para a Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando gestão sobre as 

aplicações dosa recursos do CMDI”, Mari informou que a resposta chegou no dia seis de 

setembro de 2018, após a reunião ordinária do mês, ficando assim, como pauta para a reunião 

ordinária do mês de outubro. O presidente encerrou a pauta enfatizando que as reuniões do 

CMDI são abertas a qualquer pessoa, apenas restringindo o direito ao voto aos conselheiros, 

conforme regimento interno. 2ª Pauta – Apresentação dos projetos emergenciais das ILPIs 

(Asilo de Schmidt, Lar de Betânia, Lar Esperança, Lar São Vicente de Paulo) de acordo 

com o plano de aplicação de recursos do Fundo do Idoso. O presidente comentou que 

conforme previsão do plano de ação do CMDI 2018, que aprovou a liberação de recursos do 

Fundo Municipal do Idoso (com valor de até R$ 1.000,00 – um mil reais por idoso residente), 
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para o financiamento de projetos apresentados pelas quatro Instituições de Longa Permanência 

(ILPIs) que mantêm parcerias com o poder público municipal, os representantes das ILPIs 

parceiras estavam presentes para apresentar seus projetos. Passou a palavra ao sr Paulo que 

apresentou o Lar São Vicente de Paulo com breve histórico, as modalidades de atendimento 

“abrigo” e “Centro dia”, as capacidades de atendimentos, quadro de recursos humanos e as 

atividades multiprofissionais. Comentou sobre a necessidade de se buscar parcerias para suprir 

a demanda financeira da instituição. Apresentou três projetos: o primeiro foi de relacionado a 

obras, com o nome “adequação/reforma geral do sanitário”, prevendo a reforma geral do 

sanitário do núcleo (local destinado ao atendimento de idosos grau II de dependência 

acolhidos na instituição), com valor de trinta e seis mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e 

noventa e quatro centavos (R$ 36.857,94). O segundo projeto apresentado, com nome 

“Ampliação do sistema de monitoramento/segurança”, contempla a instalação de câmeras de 

segurança para monitoramento do espaço, no valor de treze mil e cento e um reais e oitenta e 

oito centavos (R$13.101,88). O terceiro projeto apresentado foi referente à “Aquisição de 

materiais – Centro Dia”: poltronas, aparelho televisivo e roupeiros, no valor de trinta e oito 

mil e quarenta e um reais (R$38.041,00). Após a apresentação dos projetos o presidente 

colocou o assunto em discussão. Sr Osvaldo Valeretto orientou que os gastos devem ser 

apresentados mais detalhadamente para melhor monitoramento e repasse do recurso pelo 

Fundo Municipal. Elen comentou que os projetos devem ser encaminhados para a Vigilância 

Sanitária para apreciação, considerando que mudanças na estrutura física devem ter o aval do 

referido departamento. Camila explicou que tais questões serão vistas após o encaminhamento 

para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), que neste momento, o CMDI 

deve autorizar ou não o envio dos projetos à SEMAS e que os detalhamentos serão solicitados 

posteriormente aos órgãos competentes. Após votação ficaram aprovados para o envio à 

SEMAS os dois primeiros projetos apresentados. Não houve conselheiro presente com voto 

contrário. Já o projeto do Centro Dia, por não estar contemplado no plano de ação do CMDI 

2018 para aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Idoso, e por não ser pauta do dia, 

ficou definido que será colocado como pauta para discussão na próxima reunião ordinária. O 

presidente passou a palavra para a conselheira Sueli que apresentou o projeto do Lar de 

Betânia com o tema “reforma do refeitório” que contempla refeitório e cozinha, com 

orçamento final de quarenta e quatro mil reais (R$44.000,00). Sueli citou que já ganhou 

alguns materiais como portas, janelas, revestimento. O sr Valeretto comentou que as doações 

devem estar descritas no projeto. Após discussão a plenária aprovou o encaminhamento do 

projeto à SEMAS. Na sequência a representante do Lar de Idosos de Engenheiro Schmidt, sra 

Rita, apresentou o projeto “aquisição de equipamentos para vigilância – câmeras de 

monitoramento” com orçamento final de oitenta e quatro mil reais (R$84.000,00), aprovado 

pela plenária para ser encaminhado à SEMAS. O presidente passou a palavra para Selma, 

representante do Lar Esperança, que apresentou um breve histórico da fundação do Lar, 

comentou que a instituição atende nas modalidades Centro Dia, Acolhimento Institucional e 

Serviços de Convivência e, atualmente, há vinte (20) residentes e vinte (20) idosos no Centro 

Dia. Em seguida apresentou o projeto para aquisição de para-raios, no valor total de quarenta e 

quatro mil e trezentos reais. (R$44.300,00). Este projeto não foi aprovado pela plenária para 

ser encaminhado à SEMAS por contemplar a modalidade Centro Dia, e conforme discussão 

anterior, ficou definido colocar o assunto como pauta para a próxima reunião ordinária. O 

presidente sugeriu aos representantes a continuidade na elaboração de projetos para a 

alimentação do banco de projetos que será criado nos próximos meses e para participação em 

editais estaduais e federais futuros. Para a composição da comissão de acompanhamento dos 

projetos aprovados a serem encaminhados à SEMAS o presidente solicitou a indicação de 
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membros. Flaviane Medeiros e Leila Spessoto se candidataram. Dr Caldeira propôs o envio de 

ofício à SEMAS solicitando a publicação de edital para Chamamento Público para captação 

de projetos a serem custeados com os recursos do Fundo Municipal do Idoso. A plenária 

concordou com o envio do ofício. Nada mais a discutir, o presidente agradeceu a participação 

de todos e encerrou a reunião. Eu, Flaviane Medeiros, 1ª Secretária, lavrei a presente ata. 


