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 02/2019 – Ata da 2ª reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Aos 

seis dias do mês de fevereiro de 2019, com início 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°62: Poder Público: 

Silvia Regina Ribeiro Silveira, Silvia Mara de Oliveira, Eliete Fátima de Marques Reis, 

Rodrigo Yukio Abe Alves, Ana Maria Zanetoni Lemes, Cristiana do Amaral. Sociedade 

Civil: Sueli Maria Sanches de Oliveira, Osvaldo Valeretto, Maria Aparecida Sanches da 

Silva, Josefa Bernardo Lopes, Cândido Rodrigues de Lima Neto, Antonio Caldeira da 

Silva. Convidados: Camila Pacífico Sparvoli (SEMAS), Selma C A C Rodrigues 

(Instituto Lar Esperança), Paulo Esteves (Lar São Vicente de Paulo), Sonia Maria 

Rodrigues (SEMAS), Rita Oczkowski (Lar Schmidt), Luiz R Mantovani. Colaborador: 

Leila Spessoto. Abertura: o presidente do CMDI saudou a todos, agradecendo a presença 

e iniciou a reunião perguntando se algum dos presentes teria algum item de pauta a ser 

incluído. Como não houve manifestação, continuou a reunião justificando a ausência dos 

conselheiros: Flaviane Medeiros Maia, Amena Alcântara Ferraz Cury, Orivaldo Sidnei 

Salles Magalhães, Fernanda Laís Ribeiro. Em seguida solicitou alteração da pauta 13 de 

“universidade amiga do idoso” para “projeto Rio Preto cidade amiga de todas as idades”. 

Após aprovação da plenária a pauta foi alterada. Pauta 1- Leitura da ata anterior: 

ordinária jan/2019. O presidente solicitou que Silvia lesse a ata do mês de janeiro. Selma 

sugeriu colocar, na pauta 9, os valores em número após a escrita por extenso. Não 

havendo outras adequações a ata foi aprovada. Pauta 2- Aprovação aplicação de recurso 

do Fundo Municipal do Idoso no projeto “aquisição de equipamentos para vigilância 

– câmeras de monitoramento” da Associação e Oficina Santa Rita de Cassia. O 

presidente explicou a necessidade de encaminhar à Secretaria Municipal de Assistência 

Social (SEMAS) uma declaração de aprovação da aplicação do recurso do Fundo 

Municipal do Idoso no projeto de aquisição de equipamentos para vigilância da 

Associação e Oficina Santa Rita de Cassia, no valor de oitenta e quatro mil reais 

(R$84.000,00), e que o recurso será utilizado da conta bancária CAIXA Econômica 

Federal, agência 0631, conta corrente 0744/7. Mari fez a leitura da declaração e, após 

discussão da plenária, o documento foi aprovado. Pauta 3– Aprovação aplicação de 

recurso do Fundo Municipal do Idoso no projeto “ampliação do sistema de 

monitoramento/segurança” do Lar São Vicente de Paulo, modalidade Acolhimento e 

Centro Dia. O presidente explicou que, como na pauta 2, para o projeto de ampliação do 

sistema de monitoramento entregue pelo Lar São Vicente de Paulo, também deverá ser 

enviado declaração para a SEMAS, assim passou a palavra para a Mari que fez a leitura 

do documento aprovando a liberação do Fundo de sessenta e um mil e seiscentos e 

quarenta e três reais e nove centavos (R$61.643,09), contemplando os idosos usuários das 

modalidades Acolhimento Institucional e Centro Dia, e o recurso será utilizado da conta 

bancária CAIXA Econômica Federal, agência 0631, conta corrente 0744/7. Em seguida a 

plenária aprovou o documento. Pauta 4- Aprovação da aplicação de recurso do Fundo 

Municipal do Idoso no projeto “aquisição e instalação de proteção contra descargas 

atmosféricas – SPDA para-raios” do Instituto Lar Esperança, modalidade 

Acolhimento e Centro Dia. Com o mesmo objetivo das pautas 2 e 3, Mari fez a leitura da 

declaração aprovando a utilização de quarenta mil reais (R$40.000,00) do Fundo 

Municipal do Idoso (FMI) para o projeto “aquisição e instalação de proteção contra 

descargas atmosféricas – SPDA para-raios” do Instituto Lar Esperança, contemplando os 

idosos usuários das modalidades Acolhimento Institucional e Centro Dia, e o recurso será 

utilizado da conta bancária CAIXA Econômica Federal, agência 0631, conta corrente 

0744/7. Após leitura, o documento foi aprovado. Pauta 5- Discussão e aprovação do 

projeto apresentado pelo Lar de Betânia: “equipamentos de segurança” / Aprovação 
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aplicação de recurso do Fundo Municipal do Idoso no projeto. O presidente solicitou 

que a representante do Lar de Betânia apresentasse o projeto “equipamentos de 

segurança” para aprovação da plenária, assim Sueli explicou a necessidade de aquisição 

de câmeras de monitoramento para melhorar a segurança do Lar. Além de câmeras o 

projeto contempla a instalação de concertinas, valor de vinte mil e trezentos e vinte e três 

reais e oitenta centavos (R$20.323,80). Após a apresentação o presidente colocou em 

discussão e o projeto foi aprovado pela plenária, que passará por análise da comissão de 

acompanhamento de projetos emergenciais de ILPI para elaborar parecer. Na sequência, 

Mari fez a leitura da declaração aprovando o uso do valor do FMI, da conta bancária 

CAIXA Econômica Federal, agência 0631, conta corrente 0744/7. Os presentes aprovaram 

o documento que será encaminhado à SEMAS junto com o projeto e o parecer da 

comissão. Pauta 6- Discussão e aprovação dos projetos apresentados pelo Lar de 

Betânia: “aquisição dos mobiliários” / Aprovação aplicação de recurso do Fundo 

Municipal do Idoso no projeto. O presidente passou a palavra para Sueli que apresentou 

o projeto para aquisição de quarenta e três camas de solteiro e criados-mudo em madeira 

no valor total de vinte e dois mil e seiscentos e setenta e seis reais e vinte centavos 

(R$22.676,20). O presidente comentou que para esse projeto será necessário solicitar 

parecer da SEMAS e da Procuradoria-Geral do Município (PGM), uma vez que há 

dúvidas quanto ao respaldo legal para aplicação de recurso do FMI em aquisição de 

móveis. Após discussão, a plenária aprovou o encaminhamento do projeto para consulta à 

SEMAS e PGM. Pauta 7- Aprovação aplicação de recurso do Fundo Municipal do 

Idoso para aquisição de 04 microcomputadores para ILPI e CMDI. Dr. Caldeira 

comentou sobre o projeto para informatizar as ILPIs adquirindo quatro 

microcomputadores. Mari leu a declaração para aprovação de recurso do FMDI para tal 

aquisição no valor teto de até trinta mil reais (R$30.000,00), e o recurso será utilizado da 

conta bancária CAIXA Econômica Federal, agência 0631, conta corrente 0744/7. A 

plenária aprovou o documento que será encaminhado à SEMAS. Pauta 8- Prestação de 

contas da IV Conferência Municipal (aprovação da resolução 002/2019). Mari 

projetou a minuta da resolução CMDI n°002/2019, que demonstra os gastos referentes à 

realização da IV conferência municipal da pessoa idosa aos vinte e três de novembro de 

2018, em São José do Rio Preto. Mari comentou que dos trinta mil reais (R$30.000,00) 

projetados no plano de aplicação do FMI para a realização da conferência, foram 

utilizados treze mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos 

(R$13.487,50). Após apresentação do documento, o mesmo foi aprovado pela plenária 

para publicação. Pauta 9- Prestação de contas de utilização de recursos em 

janeiro/2019 e Informe Extrato Fundo do Idoso (jan/2019). O presidente passou a 

palavra ao sr. Valeretto, conselheiro e tesoureiro, que informou os saldos das contas do 

FMI através dos extratos recebidos referentes ao mês de janeiro de 2019, sendo: a) conta 

Banco do Brasil teve aplicação de quinze mil e trezentos e quatorze reais e oitenta e seis 

centavos (R$15.314,86) referentes aos depósitos da campanha “destinação solidária” e 

rendimentos de cento e dezoito reais e dezesseis centavos (R$118,16), e saldo de sessenta 

e três mil e seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos (R$63.667,79); b) 

na conta CAIXA Econômica Federal individual constam duzentos e setenta e quatro mil e 

oitocentos e oitenta reais (R$274.880,00). Os rendimentos do período foram de quatro mil 

e novecentos e quarenta reais e vinte e três centavos (R$4.940,23) e saldo de um milhão e 

noventa e sete mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos 

(R$1.097.452,16). Sueli e Paulo sugeriram entrar em contato com o banco e solicitar que 

o valor existente na conta individual seja transferido para aplicação, pois parece que a 

aplicação não está automática, uma vez que a entrada foi em dezembro e o valor ainda não 

havia sido transferido para aplicação em janeiro. O sr Valeretto ficou de entrar em contato 
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com a Walquiria da SEMAS para solicitar a aplicação. Pauta 10- Comissão Processo 

Eleitoral. O presidente passou a palavra para a conselheira Ana que informou o 

andamento do processo eleitoral biênio 2019/2020, que dia vinte e dois (22) próximo será 

publicada a relação dos candidatos elegíveis e indeferidos. Mari acrescentou que, segundo 

o regimento interno do CMDI, a eleição deve ocorrer até o último dia útil do mês de 

fevereiro e a posse será em primeiro de abril de 2019, quando ocorrerá a eleição da 

diretoria executiva, assim a reunião ordinária do mês de março ocorrerá com os membros 

do mandato atual, e que devido ao feriado de Carnaval, será aos treze (13) dias do mês. 

Pauta 11- Comissão Diagnóstico do Município. O presidente informou que a comissão 

está se reunindo e coletando dados das Secretarias do município para a elaboração do 

documento. Pauta 12- Comissão de visitas (SINAN 6408583 e visitas realizadas em 

2018). O sr. Valeretto apresentou relatório das visitas realizadas durante o ano de 2018. 

Aconteceram quarenta e seis visitas (46), sendo quatorze (14) exclusivas do CMDI, vinte 

e quatro (24) com a Promotoria e oito (8) para apuração de denúncias recebidas. Em 

seguida Mari informou que recebeu SINAN n°6408583 relacionada a negligência de casa 

de repouso aos cuidados com idoso institucionalizado. Valeretto e Leila se propuseram a 

visitar a instituição. Pauta 13- Projeto Rio Preto cidade amiga de todas as idades.  O 

presidente informou que o contrato do projeto a ser executado com a ILC-Brazil, “Cidade 

para todas as idades”, foi assinado aos cinco (5) dias do mês de fevereiro e passou a 

palavra para Sonia Maria Rodrigues que explicou resumidamente como será o 

acompanhamento do projeto. Em seguida, o presidente lembrou que existe a comissão de 

monitoramento e avaliação do projeto, composta por Amena Alcantara Ferraz Cury, 

Antonio Caldeira da Silva, Camila P Sparvoli, e Osvaldo Valeretto.  Porém, será criado 

um grupo de trabalho que atuará como facilitador para a execução do projeto. Questionou 

à plenária se alguém teria interesse em fazer parte deste grupo de trabalho e se 

candidataram: Dr. Antonio Caldeira da Silva, Silvia Mara de Oliveira, Ana Maria 

Zanetoni Lemes e Luiz R Mantovani. Pauta 14- Calendário de atividades fev/março – 

2019. O presidente lembrou que a eleição dos membros para o próximo mandato será aos 

vinte e sete (27) dias de fevereiro, às oito horas e a reunião ordinária do mês de março 

acontecerá aos treze (13) dias, devido ao feriado de Carnaval. Outros assuntos 

pertinentes. Paulo questionou se a instituição que já apresentou projetos poderá participar 

de futuros. O presidente informou que sim, pois para os próximos eventos serão feitos 

editais de chamamento público e toda instituição interessada poderá participar. O sr. 

Candido questionou se continuará como delegado para a Conferência Estadual da pessoa 

idosa, uma vez que não será conselheiro do CMDI no próximo mandato. O presidente 

respondeu que sim, dependendo do número de vagas a ser definido pelo Conselho 

Estadual do Idoso. Silvia Regina Ribeiro Silveira convidou os presentes a participarem do 

baile de carnaval da SEMAS a ser realizado aos vinte e oito (28) dias do mês de fevereiro 

no complexo Swift, teatro Paulo Moura. E Silvia esclareceu que as atas do CMDI estão 

disponibilizadas no site da prefeitura de Rio Preto e não no site do CMDI. O sr Candido 

comentou que os documentos deveriam estar no site do CMDI. O presidente reforçou que 

existe a comissão de articulação e comunicação social, e que deverá ser provocada para 

atualizar o site do CMDI. Encerramento. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a 

presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Eliete Fátima de Marques Reis, 2ª Secretária, 

lavrei a presente ata. 


