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 03/2019 – Ata da 3ª reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Aos 

treze dias do mês de março de 2019, com início 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°63: Poder Público: Amena Alcântara Ferraz Cury, Eliete Fátima de Marques Reis, 

Vera Lucia Morais Bechuate, Maria Jose Bacurau Figueiredo, Rodrigo Yukio Abe Alves, 

Ana Maria Zanetoni Lemes. Sociedade Civil: Sueli Maria Sanches de Oliveira, Osvaldo 

Valeretto, Maria Aparecida Sanchez da Silva, e Antonio Caldeira da Silva. Convidados: 

Jaime Inacio Pinto (CCI), Leonice F Camargo (CCI), Daniele RB de Rezende 

(SMEducação), Nilce M Debiagi Santos (CRAS Belo Horizonte), Alesangela Oliveira 

(ASELB), Elisabete Medeiros (DPI), Camila L Agnelli F (CRP), Gilda Priscila C dos 

Santos (CRAS Belo Horizonte), Maria Elenice Vicentini (GVS XXIX-SJRP), Fabiana 

Monteiro J Melo (SM Saúde), Camila Pacífico Sparvoli (SEMAS), Ana Cristina F dos 

Santos Voltani (SEMAS), Sonia Maria Rodrigues (SEMAS), Luiz Roberto Mantovani, 

Marilia Louvison (FSP/USP e ILC-Br), Elisa Monteiro Coelho (ILC-Br), Ina Voelcker 

(ILC-Br). Abertura: o presidente do CMDI saudou a todos, solicitando que os presentes 

se apresentassem e após iniciou a reunião. Justificou a ausência dos conselheiros: Flaviane 

Medeiros Maia, Silvia Regina Ribeiro Silveira, Silvia Mara Oliveira, Cristiana do Amaral. 

Pauta 1- Leitura da ata anterior: ordinária fev/2019. O presidente solicitou que Camila 

Agnelli lesse a ata do mês de fevereiro. Após correções ortográficas realizadas durante a 

leitura a ata foi aprovada. Pauta 2- Informe Extrato Fundo do Idoso (fev/2019). O 

presidente passou a palavra ao sr. Valeretto, conselheiro e tesoureiro, que informou os 

saldos existentes nas contas do Fundo Municipal do Idoso (FMI), que seguem: a) Conta 

CAIXA Econômica Federal está com saldo de um milhão e trezentos e setenta e sete mil e 

duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos, (R$1.377.288,36), uma vez que teve 

quatro mil e novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos (R$4.956,20) de 

rendimentos e duzentos e setenta e quatro mil e oitocentos e oitenta reais (R$274.880,00) 

de aplicação vinda de depósitos da campanha de destinação solidária em dezembro de 

2018; b) na conta Banco do Brasil houve rendimentos de cento e nove reais e trinta e nove 

centavos (R$109,39), ficando saldo de sessenta e três mil e setecentos e setenta e sete reais 

e dezoito centavos (R$63.777,18). A soma entre os saldos das duas contas é de um milhão 

e quatrocentos e quarenta e um mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos 

(R$1.441.065,54). Pauta encerrada. Pauta 3– Comissão de visitas. Calendário com 

Promotoria. Ofício 021/2019 ref. solicitação de reunião. O presidente informou que o 

CMDI recebeu ofício da Promotoria com datas a serem realizadas visitas em conjunto. 

Passou a palavra ao sr. Valeretto que apresentou as datas e questionou quem dos 

conselheiros presentes poderia acompanhar a Promotoria. Após discussões as visitas serão 

efetuadas por Vera e Maria José nos dias 21/03, 26/03 e 28/03, e o sr. Valeretto fará as 

visitas dos dias 15/03, 02/04 (acompanhado pela sra Leonice como ouvinte) e 04/04 

(acompanhado pela sra Daniele Rejane como ouvinte). Quanto ao ofício 021/2019, o 

presidente comentou que será necessário agendar reunião com representante da Vigilância 

Sanitária (VISA) e SEMAS para o mês de abril, mas como a representante da VISA 

estava ausente, o assunto foi adiado. Pauta encerrada. Pauta 4- Apresentação da 

deliberação 002/2019 CEI e aprovação do relatório da IV conferência municipal de 

SJRP. O presidente passou a palavra para Mari que apresentou a deliberação 002/2019 

encaminhada pelo Conselho Estadual do Idoso (CEI) onde determina o número de 

delegados a participarem da Conferência Estadual que acontecerá no início do mês de 

agosto do corrente ano. Apresentou, também, o relatório final da IV Conferência 

Municipal realizada aos vinte e três dias do mês de novembro de 2018 que deverá ser 

encaminhado ao CEI em abril próximo. Após discussões a plenária aprovou o documento 
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e a pauta foi encerrada. Pauta 5- Aprovação de confecção banner Destinação 

Solidária. O presidente comentou sobre a sugestão da SEMAS de confeccionar um 

banner com o tema “Destinação Solidária” a ser utilizado em eventos, reuniões do CMDI, 

para incentivar as pessoas a destinarem percentual do Imposto de Renda ao Fundo 

Municipal do Idoso. A arte do banner foi exposta aos presentes e houve sugestão para 

alterar a frase “destinei meu imposto de renda para nossos idosos” para “sou parceiro, 

destine você também”. A alteração será executada e apresentada na próxima reunião 

ordinária para aprovação. Pauta 6- Projeto Trilhando a Longevidade Ativa (AmBev). 

Apresentação do gestor do projeto (Ana Cristina) e encaminhamentos da instituição 

gestora (Damas de Caridade). O presidente passou a palavra para Ana Cristina que se 

apresentou como gestora do projeto “Trilhando a Longevidade Ativa” e que acompanhará 

a execução das oficinas propostas no projeto. Dr. Caldeira solicitou que Ana observasse se 

o valor hora/aula praticado aos oficineiros é o mesmo definido no edital de chamamento 

público. Não havia representante da instituição gestora, assim a pauta foi encerrada. Pauta 

7- Apresentação da programação com Dr. Alexandre Kalache em São José do Rio 

Preto. O presidente comentou sobre a presença do Dr. Alexandre Kalache, presidente do 

Centro Internacional de Longevidade do Brasil (ILC-Br), no dia quatorze (14) próximo 

quando acontecerão vários eventos durante o dia, entre eles: conversa com o prefeito 

Edinho Araújo e Secretários de diversas pastas pela manhã e na sequência, às 10h30, no 

auditório do nono (9°) andar do Paço Municipal, palestra sobre o tema “construindo uma 

Rio Preto amiga de todas as idades. O desafio do envelhecimento ativo e a rede global de 

cidades amigas do idoso”, para a qual todos foram convidados. Acrescentou que no 

período da tarde, o Dr Kalache apresentará o tema “Desafios da revolução da 

Longevidade. Estamos preparando os profissionais de saúde para o século XXI?” na 

Universidade dos Grandes Lagos, às 15horas. Pauta 8- Apresentação projeto ILC-

Brazil. O presidente apresentou a gestora do projeto, Sonia, e os representantes do ILC-Br 

presentes, e passou a palavra para a sra. Ina, diretora técnica, que apresentou o projeto 

“Cidade para todas as idades” aos presentes. Pauta 9- Outros assuntos pertinentes. Não 

houve outros assuntos. 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. 

 


