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 09/2018 – Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Aos 

cinco dias do mês de setembro 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°56: Poder 

Público: Flaviane Medeiros, Silvia Regina Ribeiro Silveira, Silvia Mara de Oliveira, Eliete 

Fatima de Marques Reis, Arthur Merlotti Cavalcanti, Ana Maria Zanetoni Lemes, Cristiana do 

Amaral. Sociedade Civil: Sueli Maria Sanches de Oliveira, Iraides Rodrigues do Nascimento, 

Fernanda Lais Ribeiro, Osvaldo Valeretto, Maria Aparecida Sanchez da Silva, Cândido 

Rodrigues de Lima Neto e Antonio Caldeira da Silva. Colaboradores: Leila Spessoto. 

Convidados: Rita Oczkowsk, Jaime P Pinto, Roberto M Rodrigues, Maralise C Siqueira 

Brito, Paulo Sergio Esteves Dias, Amanda Moretti Palhares, Selma Cristiane A C Rodrigues, 

Susilene M Tonelli Nardi, Jorge Vinicius, Renata C Padin Antonio, 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: Vera Lucia Morais 

Bechuate, Josefa Bernardo Lopes, Maria Emilia Pereira Chanut e solicitou que os 

participantes se apresentassem. Ao término das apresentações o presidente solicitou à plenária 

que fosse invertida a ordem de discussão das pautas e com aprovação de todos o presidente 

seguiu com a reunião. 1ª Pauta - Papel da Terapia Ocupacional em gerontologia. O 

presidente passou a palavra à sra Susilene, representante do Conselho Regional de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional (CREFITO 3), que iniciou sua explanação sobre o tema “Terapia 

Ocupacional em gerontologia: legislação e atuação profissional”. Citou as legislações 

vigentes, pontuando os artigos que contemplam a atuação e as competências exclusivas do 

profissional Terapeuta Ocupacional (TO) no cuidado de vida. Foram citadas as legislações 

n°477, de 20 de dezembro de 2016; n°249, de 16 de abril de 2002; portaria 73 de 2001; NOB-

RH de 2009 e resolução n°17, de 20 de junho de 2011; resolução n°429 de 08 de julho de 

2013; resolução n°283, de 26 de setembro de 2005; portaria 2488 de 2011; decreto 58047 de 

15 de maio de 2012. Após a apresentação, o tema foi colocado em discussão. Cristiana, 

representante da Vigilância Sanitária, pontuou as dificuldades das instituições terem TO no 

quadro dos recursos humanos, pois as citações legais apresentadas são do Conselho Regional, 

não constando tal exigência em outras leis vigentes, como a resolução n°283, de 26 de 

setembro de 2005, que aprova o regulamento técnico para o funcionamento das instituições de 

longa permanência para idosos, no item 4.6.1.3 cita que “Para as atividades de lazer: um 

profissional com formação de nível superior para cada 40 idosos, com carga horária de 12 

horas por semana.”. Após discussões e finalizando a pauta, o presidente comentou sobre o 

avanço da atuação de outras áreas profissionais, não só médicos e enfermeiros, em assegurar 

qualidade de vida aos idosos. 2ª Pauta – SENAC – Projeto de comunicação. Devolutiva da 

comissão de Divulgação e Comunicação. O presidente passou a palavra ao sr Jorge Vinicius, 

aluno do curso técnico em publicidade do SENAC, representante do grupo que firmou 

parceria com o CMDI para auxiliar na adequada publicidade das ações do Conselho. Jorge 

apresentou os dados coletados do CMDI para o desenvolvimento do trabalho e a sugestão de 

cronograma de eventos permanentes durante os meses de outubro e novembro. Jorge sugeriu 

estruturar comunicação mais ampla com os apoiadores, marcar conversa com o grupo para 

maior entendimento do trabalho do CMDI e favorecer a divulgação do CMDI de maneira mais 

correta. Após explanação o presidente colocou o assunto para discussão. Sr Cândido 

questionou se o projeto é de relações públicas, e dr Caldeira expôs que é um trabalho de 

parceria desenvolvido há mais de oito meses com a comissão de Divulgação e Comunicação, 

para que as ações do CMDI sejam divulgadas de maneira tecnicamente correta. O sr Paulo 

sugeriu utilizar o trabalho para divulgar a campanha da Destinação Solidária na 
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conscientização dos empresários para doarem recursos ao Fundo Municipal do Idoso. Após 

discussão a plenária aprovou a parceria e a sugestão do sr Paulo. Dr Caldeira solicitou para 

Mari enviar os contatos das ILPIs ao sr Jorge. Na sequência a conselheira Fernanda 

apresentou os canais de divulgação do CMDI criados no segundo semestre de 2017 e durante 

o ano de 2018, sendo o site https://cmdiriopreto.wordpress.com/, páginas facebook e 

Instagram, e canal no Youtube. Fernanda informou que o alcance da página do facebook em 

julho foi de trezentos e oito (308) e em agosto foi de seiscentos e sete (607), ambos do 

corrente ano, e que houve setenta e cinco (75) curtidas no período. Já a página do Instagram 

está com vinte e nove (29) seguidores, houve dez (10) publicações, trinta e um (31) alcances e 

sessenta e cinco (65) impressões. Para o canal no Youtube, Fernanda apresentou um vídeo 

para aprovação dos membros. Após discussão, a plenária aprovou o vídeo e a inserção do 

mesmo na mídia, que será o primeiro material a ser exibido no canal do Youtube.  3ª Pauta – 

Projeto educação de jovens e adultos. Pauta cancelada. Não compareceu representante da 

Secretaria Municipal de Educação para expor o tema. 4ª Pauta – Cronograma de atividades 

do segundo semestre de 2018. O presidente informou a programação do CMDI para o 

segundo semestre de 2018. Comentou sobre capacitação realizada dia quatro de setembro em 

São Carlos, onde estavam presentes Camila, Mari e Renata Padim, com representantes de 

CMDI de várias cidades do interior de São Paulo e discutiram sobre gestão dos fundos 

municipais. Maria Elenice informou sobre o encontro regional a ser realizado dia vinte (20) de 

setembro próximo, na UNILAGO, a partir das oito horas da manhã, com Vigilância Sanitária 

Estadual, Municipal, Secretaria da Saúde e representantes de ILPIs da região de São José do 

Rio Preto, para troca de experiências. Dr Caldeira relembrou a realização das oficinas pré-

conferências dias dez (10), dezessete (17), vinte e quatro (24) e trinta e um (31) de outubro. 5ª 

Pauta – Devolutiva da SEMAS sobre processos da AMBEV e CPFL. O presidente 

informou que devido a não candidatura ao chamamento público para a AMBEV, foi aberto 

novo edital e as oficinas estão com previsão de serem iniciadas no começo do ano de 2019; e, 

quanto ao projeto da CPFL não teve retorno. 6ª Pauta – Comissão de Visitas. Ficou 

confirmada a realização de visita no dia vinte e um (21) de setembro pelo conselheiro Cândido 

para acompanhar a Promotoria às 14h. Sr Osvaldo Valeretto solicitou duas pessoas para 

acompanharem as duas visitas no mês de setembro, candidataram-se os conselheiros Maria 

Aparecida Sanchez da Silva e Silvia R. R. Silveira. 7ª Pauta – Conferência Municipal do 

Idoso. O presidente solicitou que essa pauta fosse discutida na próxima reunião ordinária, pelo 

assunto ser extenso. Informou que os conselheiros Silvia Silveira e Osvaldo Valeretto 

participarão da reunião, na data de hoje, com os coordenadores dos equipamentos da Proteção 

Social Básica para informá-los das pré-conferências em outubro e da IV Conferência em 

novembro, solicitando auxílio dos técnicos dos equipamentos na divulgação dos eventos, 

incentivo e participação dos idosos dos grupos de convivência dos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS). O presidente propôs a realização da próxima reunião ordinária 

ampliada no dia 1° de outubro em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, em local a ser 

definido. A plenária concordou e sugeriu como local o espaço Swift do Teatro Paulo Moura ou 

o salão do nono andar do Paço Municipal. 8ª Pauta – Informe Extrato do Fundo do Idoso. 

Sr Valeretto comentou que os conselheiros não movimentam as contas do Fundo Municipal e 

que as movimentações são feitas por responsáveis na Secretaria após deliberações em plenária 

do CMDI. Na sequência informou que houve resgate na Caixa Econômica Federal da 

aplicação que rendia menores juros e o valor foi injetado na aplicação com maiores juros e 

que na Caixa Econômica Federal tem aplicado um milhão, oitenta e três mil e cem reais e 

noventa e três centavos (R$1.083.100,93) e no Banco do Brasil tem trinta mil e sessenta e dois 

reais e noventa e um centavos (R$30.062,91), totalizando um milhão e cento e treze mil e 

https://cmdiriopreto.wordpress.com/
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cento e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos (R$1.113.163,84), sendo a 

rentabilidade de juros no mês de agosto a quantia de quatro mil e setecentos e cinquenta e sete 

reais e noventa e seis centavos (R$4.757,96). Em seguida o presidente explicou que segundo a 

resolução n°02/2017, de vinte e sete (27) de setembro de 2017, que estabelece os critérios para 

a utilização, fiscalização, e controle dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - 

FMDI e para o seu funcionamento, em atendimento ao artigo 4°, inciso I, que cita como 

competência “Elaborar anualmente o Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal 

do Idoso, até o mês de maio do exercício anterior, devendo estar de acordo, quando possível, 

com os objetivos, metas e ações definidas na Política Municipal do Idoso e no Plano 

Municipal do Idoso sedimentado com base nas deliberações da última Conferência Municipal 

do Idoso”, o CMDI desenvolveu o plano de ação 2018 para aplicação dos recursos do Fundo 

Municipal do Idoso. Comentou que tal plano de ação, após meses de trabalho em equipe e 

membros do CMDI, foi apresentado e aprovado em plenária no dia quatro de julho do corrente 

ano. Dr Caldeira leu as metas sugeridas, a saber: meta 1 - Cidade Amiga do Idoso/CPFL/ILC, 

custo estimado de trezentos e quarenta e oito mil reais (R$348.000,00); meta 2 – Longevidade 

Ativa (AMBEV), custo estimado de trezentos mil reais (R$300.000,00); meta 3 - 

Informatização das Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e CMDI, compra de cinco 

computadores, custo estimado de trinta mil reais (R$30.000,00); meta 4 - Projeto de Educação 

Permanente ILPIs e Casas de Repouso/Coffee break e material de apoio, custo estimado de 

cinco mil reais (R$5.000,00); meta 5 - Qualificação das escolas de familiares de cuidadores de 

idosos, custo estimado de cinco reais (R$5.000,00); meta 6 - chamamento público para 

projetos das ILPIs, valor sugerido para cada projeto mil reais (R$ 1.000,00) por idoso 

residente na ILPI, custo estimado de cento e oitenta mil reais (R$180.000,00); meta 7- 

Conferência Municipal do Idoso, dia vinte e três (23) de novembro, com custo estimado de 

trinta mil reais (R$30.000,00); meta 8 – Material Impresso, Estatuto do Idoso/Rede de 

Atenção/Diagnóstico de situação Macroáreas, custo estimado de vinte mil reais 

(R$20.000,00); meta 9 – Treinamentos/Horas Aula, passagens, estadia, coffee break (sendo 

treinamento de conselheiros, treinamento das equipes das ILPIs para elaboração de projetos, 

treinamento de motoristas de ônibus, taxis e uber e porteiros de prédios) com custo estimado 

de dez mil reais (R$10.000,00); meta 10 – Divulgação/Comunicação/Destinação Solidária, 

custo estimado de dez mil reais (R$10.000,00); meta 11 – Fórum do Envelhecimento em cinco 

de outubro, custo estimado de quinze mil reias (R$15.000,00); meta 12- Encontro dos CMDIs 

da região, com custo estimado de dez mil reias (R$10.000,00), meta 13- Meditação para uma 

longevidade saudável no Shopping Cidade Norte e represa municipal, custo estimado de dez 

mil reias (R$10.000,00). Sendo o custo total estimado de novecentos e setenta e três mil reias 

(R$973.000,00). Ao término da leitura do plano de ação CMDI 2018, o presidente comentou 

que tal plano é uma diretriz relativa para o desenvolvimento das atividades no decorrer do ano 

e questionou à plenária se alguém tinha alguma dúvida do plano e sua execução e nenhum dos 

presentes fez questionamentos sobre o assunto. Na sequência Mari citou quais projetos já 

foram encaminhados à SEMAS para liberação de recurso e execução. Mari comentou sobre as 

solicitações encaminhadas que seguem: aluguel de 80 jogos de mesa e iluminação e som para 

a IV Conferência; aquisição de cinco (5) computadores para informatização das ILPIs; 

capacitação para motoristas; meditação para longevidade e oficina de Lian Gong. Em seguida 

o presidente comentou sobre a necessidade levantada em reunião com representantes das 

ILPIs parceiras de terem um guincho para transporte de pessoas com deficiência e acamadas. 

O equipamento custa em torno de sete mil reais (R$7.000,00). Dr Caldeira colocou o assunto 

para discussão e questionou à plenária se seria possível a aquisição de quatro (4) guinchos. Sr 

Cândido comentou que não opinaria neste assunto “por ser voto vencido”. Não houve 
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posicionamentos contrários pelos demais presentes, ficando a aquisição dos guinchos 

aprovada. 9ª Pauta – Vacâncias CMDI. O presidente informou que com a saída dos 

representantes do Conselho Regional de Administração o CMDI está com seis (6) vacâncias. 

Colocado para a plenária decidir se aguarda o período de eleição no início do ano próximo ou 

abre o processo de eleição neste momento. Após discussão, a plenária optou em consultar o 

Regimento Interno do CMDI e se possível, realizar as eleições em fevereiro de 2019. 10ª 

Pauta - Leitura e aprovação das atas anteriores: ordinária e extraordinária agosto/2018. 

O presidente questionou se os presentes tinham algo a alterar nas atas do mês de agosto, tanto 

a da reunião ordinária, quanto a da reunião extraordinária. O sr Osvaldo Valeretto solicitou 

que inserisse na linha 81 na ata da reunião ordinária: “O juros do mês de julho foi de 

R$3.907,10 (três mil e novecentos e sete reais e dez centavos)”. Nada mais tendo a alterar, as 

atas do mês de agosto foram aprovadas. 11ª Pauta – Recomposição das comissões. Pauta 

cancelada. 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. 


