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 08/2018 – Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Ao 

primeiro dia do mês de agosto de 2018, às 8h, 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°54: Poder Público: Flaviane 

Medeiros, Silvia Mara de Oliveira, Amena Alcântara Ferraz Cury, Rodrigo Yukio Abe Alves, 

Naiara Lovo Lobanco, Cristiana do Amaral. Sociedade Civil: Orivaldo Sidnei Salles 

Magalhães, Sueli Maria Sanches de Oliveira, Iraides Rodrigues do Nascimento, Fernanda Lais 

Ribeiro, Osvaldo Valeretto, Maria Aparecida Sanchez da Silva, Josefa Bernardo Lopes, 

Cândido Rodrigues de Lima Neto, Antonio Caldeira da Silva e Maria Emilia Pereira Chanut. 

Colaboradores: Leila Spessoto. Convidados: Julio Cesar Figueiredo Caetano, Amanda 

Moretti Palhares, Clóvis Aguiar Farias, Leonice L Abati, Maria Elenice Vicentini, Camila 

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

e iniciou a reunião. Justificou a ausência dos conselheiros: Silvia Regina Ribeiro Silveira, 

Vera Lucia Morais Bechuate, Ana Maria Zanetoni Lemes, Eduardo Gomes de Azevedo 

Junior, Luiz Roberto Mantovani. Informou que a secretária executiva do CMDI, Eliane 

Gomes, solicitou exoneração e que a servidora Mari Saravali ocupará a função. O presidente 

solicitou que os participantes se apresentassem e, na oportunidade, o sr. Orivaldo Sidnei Salles 

Magalhães informou estar eleito como conselheiro suplente do Conselho Estadual do Idoso a 

partir de trinta e um (31) de julho do corrente ano. Ao término das apresentações o presidente 

solicitou à plenária que fosse invertida a ordem de apresentação das pautas e com aprovação 

de todos o presidente seguiu com a reunião. 1ª Pauta – Apresentação da Campanha de 

Conscientização do Câncer Colorretal. O presidente passou a palavra ao sr. Julio Cesar 

Figueiredo Caetano, que apresentou a campanha “setembro verde” com foco na prevenção do 

câncer colorretal, enfatizando a importância da realização do exame colonoscopia para o 

diagnóstico precoce e cura da doença. Durante a campanha serão utilizadas diversas mídias 

para divulgação como rádio e redes sociais. 2ª Pauta – Leitura e aprovação da ata da 

reunião anterior. O presidente solicitou que Mari Saravali fizesse a leitura da ata anterior e 

após sugeriu a alteração nas linhas 16 e 17 onde consta “Caldeira informou que esteve na 

Caixa Econômica Federal”, alterar para “Caldeira informou que estiveram ele e o sr. Cândido 

na Caixa Econômica Federal”. Solicitou a alteração nas linhas 29 e 30 onde citam “o senhor 

Cândido não aprovou”, alterar para “o sr. Cândido solicitou adiamento da votação”. A 

conselheira Amena solicitou que sejam retiradas as palavras “e fornecimento de fraldas” da 

linha 52.  Sr. Osvaldo Valeretto sugeriu que Leila Spessoto seja identificada em ata como 

colaboradora e não convidada, e solicitou que seja inserida no término da 10° pauta a frase 

“Colocado em votação e aprovado por unanimidade”. E solicitou que seja alterada a linha 75 

de “Observou também que as aplicações renderam” para “Observou, também, que em junho 

de 2018, as aplicações renderam”. 3ª Pauta – Projeto de educação de jovens e adultos. 

Pauta adiada por estar ausente o representante da Secretaria da Educação para apresentar o 

projeto. 4ª Pauta – Conferência Municipal do Idoso. O presidente solicitou que a 

conselheira Fernanda lesse a resolução n°1/2018 que nomeia membros da comissão de 

organização da IV Conferência Municipal do Idoso. Colocado em discussão e o sr. Valeretto 

sugeriu alterar prazo de trinta (30) para quarenta e cinco (45) dias para a elaboração do 

regimento interno. A plenária aprovou a alteração e o documento para publicação. Em 

seguida, dr. Caldeira propôs a realização de quatro (4) pré-conferências considerando a 

divisão geográfica instituída pelo decreto n°18.073 de 29 de junho de 2018, que serão 

agrupadas em quatro macro regiões, utilizando o espaço físico das Instituições de Longa 

Permanência para Idoso (ILPIs) ou de locais próximos. A sugestão é de agrupar a região de 

Engenheiro Schmitt com Vila Toninho e Represa; agrupar Centro com Bosque e Talhado; HB 
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com Cidade da Criança; e Pinheirinho com CEU, utilizando o espaço do asilo de Schmitt, Lar 

São Vicente de Paulo, Lar de Betânia e Lar Esperança respectivamente. A proposta é de 

alugar ônibus para o transporte dos usuários até o local da pré-conferência. Os encontros 

acontecerão dias 10, 17, 24 e 31 do mês de outubro do corrente ano no período da tarde. 

Camila acrescentou que nas pré-conferências serão definidas as pessoas para representarem a 

coletividade na IV Conferência Municipal no dia vinte e três (23) de novembro. Sueli foi 

favorável a realizar o encontro no Lar de Betânia. Clovis se posicionou como contribuidor 

desta pauta e ofereceu o espaço do SESC para a realização de uma pré-conferência. Após 

discussão do assunto ficou acordado que a reunião sugerida no Lar de Betânia acontecerá no 

SESC e Clovis reservará o espaço para o dia dez (10) de outubro. O presidente comentou que 

será trabalhado com previsão de trezentas (300) pessoas na Conferência. Após discussões, a 

plenária aprovou a pauta. 5ª Pauta – Devolutiva da SEMAS sobre processos da AMBEV e 

CPFL. O presidente informou que não houve candidatura ao chamamento público da AmBev 

e que edital não contempla prorrogação. Sugeriu três (3) possíveis ações: fazer outro 

chamamento público; o próprio conselho organizar-se e solicitar a realização de oficinas 

desmembradas e já pré-aprovadas; ou aguardar o parecer da Procuradoria Geral do Município 

(PGM) para verificar a possibilidade de contratação por licitação modalidade convite. Camila 

informou que o limite de compra por convite ampliou de oito mil para dezessete mil reais. Dr 

Caldeira comentou que não houve interessados no processo CPFL. Sugeriu que dia quatorze 

(14) de agosto, às 8horas, seja realizado reunião extraordinária para definição e organização 

dos projetos.  6ª Pauta – Devolutiva treinamento de elaboração de projetos. Camila fez 

breve resumo sobre a capacitação para elaboração de projetos. Comentou sobre ser favorável a 

elaboração de pequenos projetos de acordo com o recurso disponível. Sra. Iraides comentou 

que nesta capacitação foi relatado que em breve será lançado o edital do Conselho Estadual do 

Idoso para patrocínio de projetos. Sr Osvaldo Valeretto comentou que foi citado no 

treinamento que toda verba captada deve passar primeiro pelo Conselho. Camila comentou 

sobre a possibilidade de criação de banco de projetos e que o processo se inicia com 

publicação de resolução com a atribuições do CMDI para a captação de projetos e destinação 

de recursos para tais. 7ª Pauta – Devolutiva da Comissão de Visitas. Leila e Valeretto 

expuseram sobre treinamento agendado dia oito (08) de agosto, às 8h30, na Casa dos 

Conselhos, para os que executam visitas nas ILPIs, com o objetivo de esclarecer e alinhar as 

atribuições dos conselheiros durante as visitas. Foram recebidos dois (2) ofícios solicitando 

visitas: o ofício n°1231/18 da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) 

solicitando parecer sobre a Casa de Repouso Viver em Harmonia; e ofício n°395/2018 da 

quarta Promotoria e Justiça solicitando acompanhamento nas visitas no Lar Renascer em 

Cristo no dia dez (10) de agosto e Casa de Repouso Recanto dos Arcanjos no dia trinta e um 

(31) de agosto. Após negociação dos conselheiros ficou definido que Leila e Valeretto farão 

visita na Casa de Repouso Viver em Harmonia no dia três de agosto, às 9h; sr. Cândido 

acompanhará a Promotoria dia dez (10) e o sr. Valeretto no dia trinta e um (31), ambos às 14h.  

8ª Pauta – Informe Extrato do Fundo do Idoso. Sr Valeretto informou que o extrato de 

agosto não foi disponibilizado até o momento, porém foi encaminhado resumo da 

movimentação sendo que a aplicação na Caixa Econômica Federal é R$1.078.403,71 (um 

milhão, setenta e oito mil quatrocentos e três reais e setenta e um centavos) e no Banco do 

Brasil é R$30.002,17 (trinta mil, dois reais e dezessete centavos), totalizando R$1.108.405,88 

(um milhão, cento e oito mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos). O juros do 

mês de julho foi de R$3.907,10 (três mil e novecentos e sete reais e dez centavos).  9ª Pauta – 

Cronograma de atividades do segundo semestre de 2018. O presidente informou a 

programação do CMDI para o segundo semestre de 2018, sendo: reunião com ILPIs dia 
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quatorze de agosto às 10hs. Qualificação da rede com oficina de capacitação para familiares e 

cuidadores de idosos dia vinte e oito (28) de agosto. Oficina com os municípios da região para 

planejamento de ações conjuntas dia quatro (04) de setembro. Eventos para a Terceira Idade 

no shopping Cidade Norte entre os dias dezessete (17) e trinta (30) de setembro. Fórum sobre 

envelhecimento dia cinco (05) de outubro. Oficinas pré-conferência dias dez (10), dezessete 

(17), vinte e quatro (24) e trinta e um (31) de outubro. IV Conferência Municipal da Pessoa 

Idosa dia vinte e três (23) de novembro. 10ª Pauta – Informes e outros. O sr. Cândido 

questionou se SEMAS respondeu o questionamento sobre a alteração da aplicação dos 

recursos do Fundo Municipal do Idoso. Dr Caldeira respondeu que não e solicitará resposta 

para a SEMAS. Encerramento: Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de 

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


