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 05/2019 – Ata da 5ª reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Aos oito 

dias do mês de maio de 2019, com início às 8h15, 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°65: Poder Público: Silvia 

Regina Ribeiro Silveira, Fabiana Jacinto de Melo, Eliete Fátima de Marques Reis, Vanessa 

Garcia Sanches, Daniele Rejane Barbosa de Rezende, Rodrigo Yukio Abe Alves, Ana Maria 

Braz Aravechia, Cristiana do Amaral. Sociedade Civil: Paulo Sergio Esteves Dias, Antonio 

Caldeira da Silva, Maria Denise Guedes, Nilce Maria Debiagi Santos, Jaime Inacio Pinto. 

Convidados: Selma CAC Rodrigues (Lar Esperança), Anna Paolla (Damas de Caridade), 

Mariza AR Gonçalves (ASELB), Maria Elenice Vicentini (GVSXXIX), Sueli Maria Sanches 

de Oliveira (ASELB), Luciana Ap Albieri Andrade (SEMAS), Luiz Roberto Mantovani, 

Divanir S Oliveira, Camila Pacífico Sparvoli (SEMAS). Abertura: O presidente solicitou 

que os presentes se apresentassem, e após iniciou a reunião. Informou as ausências 

justificadas: Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra, Lucinea Oliveira Figueiredo, Osvaldo 

Valeretto e Camila Agnelli. Pauta 1- Leitura da ata anterior: ordinária abril/2019. O 

presidente solicitou que Daniele lesse a ata do mês de abril. Após correções realizadas 

durante a leitura a ata foi aprovada. Pauta 2 - Devolutiva comissão de visitas. 

Apresentação da metodologia e normas da comissão. Agendamento treinamento 

conselheiros. O Presidente passou a palavra para a conselheira Nilce que citou as dez visitas 

realizadas no mês de abril, sendo oito de acompanhamento com a Promotoria. Foram 

visitadas as instituições: A. M. Batista & Cia Ltda - ME, Associação e Oficina de Caridade 

Santa Rita de Cassia, Associação Evangélica Lar de Betânia, Casa de Repouso Minha Vida 

Ltda ME, Casa de Repouso Santa Marcilia LTDA ME, João Gustavo Brassolatti ME 

(Unidade I e SPA), RJCastelo Residência assistida para idosos Ltda, Rosane Sangaleti ME, 

Elisangela Cristina Nobile Zili ME, sendo que esta última está desativada. Em seguida o 

Presidente comentou sobre as normas e a metodologia de trabalho desenvolvidas para 

direcionarem as atividades da comissão de visitas. O documento foi enviado por e-mail a 

todos os conselheiros e está à disposição para consulta na secretaria do CMDI. O Presidente 

sugeriu uma reunião dia 28/05 com a comissão de visitas e interessados para revisão da 

resolução 001/2017 que trata sobre os critérios para inscrição no CMDI. Pauta 3- 

Devolutiva Comissão Processo Eleitoral vacâncias – aprovação editais para publicação. 

O Presidente passa a palavra para Mari que expõe os editais para preenchimento dos 

segmentos em vacância do CMDI, os quais foram aprovados pela plenária para publicação. 

Mari solicitou aos presentes que ajudassem na divulgação dos editais após a publicação. 

Pauta 4- Devolutiva Grupo de Trabalho. Apresentação passo a passo projeto ILC-Br 

(Mantovani). O Presidente passou a palavra ao sr Mantovani que apresentou o projeto “São 

José do Rio Preto, cidade para todas as idades”. Citou os objetivos do projeto, como está 

sendo planejado, quais são os envolvidos e como será executado. Comentou sobre as 

atividades realizadas pelo Grupo de Trabalho até o momento. Após discussões e 

esclarecimentos, a pauta foi encerrada. Pauta 5- Apostilamento projeto Trilhando a 

Longevidade Ativa. O Presidente informou sobre a reunião que ocorreu no mês de abril 

entre SEMAS e CMDI para tratarem dos apostilamentos dos projetos de chamamento 

público. Passou a palavra para Luciana (SEMAS) que informou o papel da comissão de 

monitoramento e avaliação dos projetos e solicitou o envio do cronograma das reuniões da 

comissão para acompanhamento. Comentou sobre as possibilidades de alterações dos 

projetos dentro das permitidas pelo Decreto Municipal n°17.708/2017 e alertou sobre os 

prazos existentes para o cumprimento do projeto. Informou que ocorreram dois 

apostilamentos ao projeto “Trilhando a Longevidade Ativa”, executado pela instituição 

Damas de Caridade. Após discussões ficou acordado que as alterações de termos de fomento, 

ou de colaboração, ou acordo de cooperação ou  ainda, do plano de trabalho, contempladas 
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no referido Decreto, e após solicitação fundamentada pela Organização da Sociedade Civil, 

poderão ser assinadas pelo Presidente e/ou Diretoria Executiva do CMDI, sem prévia 

aprovação, mas com posterior informação ao pleno, para que não sejam prejudicados os 

prazos de execução do projeto. Pauta 6- Apresentação saldos contas Fundo Municipal do 

Idoso. O Presidente passou a palavra ao conselheiro e tesoureiro Paulo Esteves que expôs as 

aplicações ocorridas no mês de abril e alertou sobre a melhor rentabilidade na conta Caixa, 

sugerindo que os valores contidos na conta Banco do Brasil sejam transferidos para a conta 

Caixa. Apresentou os saldos das duas contas, sendo o do Banco do Brasil de sessenta e três 

mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos (R$63.999,85) e o da 

conta Caixa de um milhão e duzentos e sessenta e quatro mil e novecentos e vinte e quatro 

reais e vinte e seis centavos (R$1.264.924,26), totalizando o saldo de um milhão e trezentos e 

vinte e oito mil e novecentos e vinte e quatro reais e onze centavos (R$1.328.924,11). Pauta 

encerrada. Pauta 7- Definição valor Fundo M Idoso para chamamento público 2019. O 

Presidente explicou a necessidade de enviar à SEMAS o valor do Fundo Municipal do Idoso 

(FMI) a ser utilizado para chamamentos públicos em 2019, para constar no orçamento da 

Secretaria. Após discussões, a plenária aprovou o valor de quinhentos mil reais 

(R$500.000,00) para o desencadeamento de chamamentos públicos e apresentação de 

projetos direcionados à pessoa idosa junto a este Conselho. Pauta 8- Elaboração cartilha 

“Os direitos da pessoa idosa”. O Presidente expôs a ideia de atualizar a cartilha “Os direitos 

da pessoa idosa” e pedir impressão para divulgação em eventos, grupos de idoso, escolas, 

entre outros. Dr Caldeira fez um orçamento não oficial para impressão de mil e duas mil 

unidades, tendo custos de três mil e quatrocentos reais e quatro mil e oitocentos e trinta reais 

respectivamente. Após questionamentos, o pleno aprovou a impressão de duas mil unidades 

da cartilha utilizando até cinco mil reais (R$5.000,00) do Fundo Municipal do Idoso. Será 

necessária a formação de um grupo para revisão do material existente. Pauta 9- Fala do 

idoso – 10 minutos. O Presidente relembrou que em julho de 2018 foi enviado ofício à 

SEMAS solicitando a garantia de 10 minutos de fala para os representantes de grupos de 

idosos se manifestarem durante eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, como 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CCI (Centro de Convivência do 

Idoso). Pauta 10- Devolutiva reunião CMDI, VISA, SEMAS e PGM. O Presidente 

comentou sobre os assuntos abordados na reunião com a Procuradoria Geral do Município 

(PGM) ocorrida no mês de abril, onde o foco foi o destino dos idosos acolhidos em casas de 

repouso interditadas. O assunto continuará em discussão com os envolvidos para 

amadurecimento das ações a serem definidas. Pauta 11- Outros assuntos pertinentes. Não 

houve. Encerramento. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 

encerrou a reunião. Eu, Eliete Fátima de Marques Reis, 1ª Secretária, lavrei a presente ata. 

 


