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 07/2018 – Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Ao 
quarto dia do mês de julho de 2018, às 8h30 em segunda chamada, realizou-se a reunião 
ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (doravante CMDI). Estiveram 
presentes os seguintes conselheiros, que assinaram o livro de presença, folha n°53: Poder 
Público: Flaviane Medeiros, Silvia Regina Ribeiro Silveira, Silvia Mara de Oliveira, Eliete 
Fátima Marques Reis, Vera Lucia Morais Bechuate, Maria José Bacurau Figueiredo e Ana 
Maria Zanetoni Lemes. Sociedade Civil: Iraides Rodrigues do Nascimento, Eduardo Gomes 
de Azevedo Junior, Osvaldo Valeretto, Maria Aparecida Sanches da Silva, Josefa Bernardo 
Lopes, Cândido Rodrigues de Lima Neto, Antonio Caldeira da Silva e Maria Emilia Pereira 
Chanut. Colaboradora: Leila Spessoto. Convidados: Eliane Gomes, Amanda Moretti 
Palhares, Isabela Franquini, Maria Elenice Vicentini, Renata Padin, Maria Inês Gonçalves 
Pena, Juliana R. Bruzo, Silvia Helena e Camila Pacífico Sparvoli.  Abertura: O presidente do 
CMDI saudou a todos, agradecendo a presença e iniciou a reunião. Justificou a ausência da 
conselheira: Fernanda Laís Ribeiro. 1ª Pauta – Leitura e aprovação da ata anterior – Foi 
realizado a leitura da ata pela conselheira Leila e perguntado se alguém tinha alguma alteração 
ou observação para fazer. O senhor Valeretto disse eu gostaria de fazer uma alteração no valor 
do rendimento dos juros e que iria enviar por email posteriormente. Os demais presentes 
disseram estar de acordo com o conteúdo, aprovando a ata da reunião passada.Caldeira  
informou estiveram ele e o sr Cândido na Caixa Econômica Federal e foi constatado que há 
uma grande diferença entre os rendimentos das contas do CMDI, e que foi enviado um ofício 
à SEMAS solicitando que as contas sejam alteradas para ter maiores rendimentos.   2ª Pauta – 
Indicação de 1 representante para participação da Comissão da XI Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – O Dr Caldeira informou que o 
CMDCA enviou um ofício solicitando um membro para participar da Comissão da 
Conferência Municipal do Conselho da Criança e do Adolescente e perguntou se alguém 
gostaria de participar, mas ninguém aceitou.  3ª Pauta – Plano 2018 de aplicação de 
recursos do Fundo – Caldeira fez uma explanação sobre as possibilidades de aplicação dos 
recursos do Fundo do CMDI, e mostrou no projetor, explicando meta por meta o Plano de 
Aplicação de Recursos do Fundo do Idoso, e disse que o slide da apresentação será enviado 
por email para todos os conselheiros. Camila da SEMAS reforçou a importância do 
planejamento para a melhor execução dessas ações. O Conselheiro Cândido disse que 
realmente é importante que todos conselheiros tenham uma cópia do Plano, considerando que 
o valor previsto de aplicação é alto. O sr Cândido solicitou adiamento da votação. Foi feita a 
votação em plenária para aprovação do Plano de Aplicação e todos os demais presentes 
votaram em favor da aprovação do Plano, sendo aprovado o Plano. Camila da SEMAS fez 
uma ressalva quanto aos projetos que devem ser atrelados aos Eixos norteadores, já aprovados 
pelo Conselho.  4ª Pauta – Situação dos projetos da AMBEV e CPFL – Caldeira disse que 
neste momento somente as 4 ILPIs do município podem apresentar projetos para serem 
viabilizados com verbas do Fundo. Maria Ines da SEMAS disse que chamamento da AMBEV 
foi aberto dia 1º de julho e informou que será enviado a todos o edital por email. O 
conselheiro Mantovani disse que acha importante divulgar para todas instituições que posam 
se inscrever. Com relação ao projeto da CPFL foi enviado email solicitando mais informações 
sobre os valores de referência utilizados pelos elaboradores do projeto e a SEMAS está 
aguardando resposta.   5ª Pauta – Constituição da Comissão de Conferência Municipal do 
Idoso – O senhor Valeretto observou que é muito arriscado realizar a Conferência na UNIP, 
pois o local é sede das eleições, e caso tenha 2º turno a escola será fechada na sexta-feira. 
Apresentou como proposta o espaço da Swift, que é amplo, adequado e tem estacionamento, 
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mantendo-se a data de 23 de novembro. Ficou definido que irão compor a Comissão: Antonio 
Caldeira da Silva;Osvaldo Valeretto; Renata Pandin; Luiz Roberto Mantovani; Iraides 
Rodrigues do Nascimento; Amena Alcântara Ferraz Cury; Silvia Regina Ribeiro Silveira; 
Maria Elenice Vicentini; Camila Pacífico Sparvoli; Maria Aparecida Sanches da Silva; Leila 
Spessoto; Silvia Mara de Oliveira e mais duas pessoas que a SEMAS irá indicar. 6ª Pauta –
Projeto de acompnhamento da Secretaria Municipal de Saúde nas ILPIs - A enfermeira 
Renata Pandin informou sobre as visitas realizadas nas 4 ILPIs conveniadas do município, 
elencando algumas propostas que estão sendo elaboradas diante das necessidades 
diagnosticadas, entre as quais: informatização, realizar acompanhamento médico, fazer 
acompanhamento da saúde bucal, campanha de vacinação para idosos e funcionários, compra 
de materiais de insumo de acordo com o número de assistidos por ILPIs, acompanhamento  do 
farmacêutico da UBS local, elaboração de formulário de avaliação de satisfação, reunião 
mensal com enfermagem dos lares. Camila da SEMAS observou que de acordo com a nova 
resolução da Saúde, as farmácias populares fornecerão fraldas geriátricas com um custo de 
70/80% de desconto.7ª Pauta – Informatização das ILPIs – Caldeira informou que este 
projeto tem como objetivo estruturar as ILPI e CMDI com computador para a implantação da 
Planilha de Monitoramento de Indicadores e o Prontuário eletrônico para acompanhamento 
dos idosos residentes, e que já foi enviado ofício à SEMAS solicitando a aquisição de 5 
computadores. 8ª Pauta – Treinamento de motoristas de ônibus, taxis e porteiros – Foi 
aprovado o treinamento de motoristas e para isso será necessário fazer uma articulação com a 
Secretaria Municipal de Trânsito. 9ª Pauta - Treinamento para qualificação das escolas de 
familiares cuidadores de idosos - Está sendo elaborado 2 encontros   com o NASF (Núcleo 
de Apoio a Saúde da Família) e SAD (Serviço de Assistência Domiciliar) para qualificar as 
escolas de familiares cuidadores de idosos. 10ª Pauta – Tempo para idosos se expressarem 
nos grupos de 3ª idade – O senhor Valeretto pontuou a necessidade dos idosos poderem se 
expressar nos eventos trazendo informes pertinentes a coletividade, propondo inclusive que a 
SEMAS seja oficiada para que garanta o período de 10 minutos para os grupos de idosos se 
manifestarem. O conselheiro Mantovani disse que os idosos devem se preparar 
adequadamente para ocupar os espaços. Colocado em votação e aprovado por unanimidade. 
11ª Pauta – Devolutiva da Comissão de Comunicação/Parceria com SENAC – Caldeira 
trouxe a necessidade de se aumentar as parcerias da rede de atendimento ao idosos para além 
da Secretaria de Assistência Social e as entidades cadastradas, como por exemplo o Hospital 
de Base e FUNFARME. A seguir, Eduardo informou sobre a parceria firmada com o curso de 
publicidade do SENAC para auxiliar as ações de divulgação do CMDI. 12ª Pauta – Informes 
e outros – O senhor Valeretto informou que o valor disponível na conta da Caixa Econômica 
Federal até 29 de junho é de R$1.074.564,03 (um milhão e setenta e quatro mil, quinhentos e 
sessenta e quatro reais e três centavos); e na conta do no Banco do Brasil é de R$ 29.945,35 
(vinte e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais, e trinta e cinco centavos), totalizando 
nas duas contas R$1.104.509.38 (um milhão cento e quatro mil, quinhentos e nove reais, e 
trinta e oito centavos) Observou também, que em junho de 2018, as aplicações renderam R$ 
3.693,08 (três mil, seiscentos e noventa e três reais, e oito centavos) de juros. A seguir, Leila 
Spessoto da Comissão de Visitas informou que em virtude de denúncias feitas ao Conselho, 
será necessário agendar visita para fazer a fiscalização. Camila trouxe o decreto que prevê a 
nova divisão do município em 10 territórios, publicado em 02/07. Informou também sobre a 
elaboração do Plano Diretor do Município. Caldeira informou que está previsto para o final do 
ano um encontro para a troca de experiências das escolas com idosos. Disse também que será 
retomado o diálogo com a nova diretoria da DRADS para a expansão das ações e troca de 
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experiências dos municípios da região no âmbito dos Conselhos dos Idosos.Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião. 
Eu, Flaviane Medeiros, 1ª secretária, lavrei a presente ata. 


