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 06/2019 – Ata da 6ª reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Aos 

cinco dias do mês de junho 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°66: 

Poder Público: Amena Alcântara Ferraz Cury, Eliete Fátima de Marques Reis, Rodrigo 

Yukio Abe Alves, Ana Maria Braz Aravechia, Avelina de Carvalho Martins, William 

Giampietro, Cristiana do Amaral. Sociedade Civil: Paulo Sergio Esteves Dias, Sebastião 

Batista dos Santos, Lucinea Oliveira Figueiredo, Camila L Agnelli Ferreira, Antonio 

Caldeira da Silva, Osvaldo Valeretto, Nilce Maria Debiagi Santos, Jaime Inacio Pinto. 

Convidados: Michele Peres dos Anjos (AGERIP), Solange Cristina Gomes (SENAC), 

Miriam Cassiano de Valoi (SENAC), Diva M Colombo (SENAC), Kelly Negrini de Souza 

(SENAC), Elizia Ap M Faleiros (Lar Esperança),  Mariza AR Gonçalves (ASELB),  

Angelina M Baruffi (SENAC), Selma CAC Rodrigues (Lar Esperança), Clea da C Lima 

(CRAM/Secretaria da Mulher), Maria Elenice Vicentini (GVSXXIX), Evandro Marcos 

Tofalo (OAB), Sueli Maria Sanches de Oliveira (ASELB), Jose Alcides (usuário Lar 

Schmidt), Adriana Sarruda, Rita Vilella (Secretaria Municipal de Saúde). Abertura: O 

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

ausências justificadas: Silvia Regina Ribeiro Silveira, Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra, 

Maria Denise Guedes e Leonice de Fátima Camargo. Pauta 1- Leitura da ata anterior: 

ordinária maio/2019. O presidente solicitou que Maria Elenice lesse a ata do mês de maio. 

Após correções realizadas durante a leitura a ata foi aprovada. Pauta 2 – Homenagem 

póstumas – sra Iraídes Rodrigues do Nascimento. Alteração titularidade segmento 

apoio/defesa do direito dos idosos.  O Presidente prestou homenagem à sra Iraídes, 

conselheira titular, falecida no mês de maio. E informou que o sr Sebastião Batista dos 

Santos, até então suplente, passa a representar a Associação Aposentados Fundação CESP no 

CMDI como titular.  Pauta 3- Apresentação campanha de conscientização e prevenção 

ao câncer de pulmão – Agosto Branco. Devido à impossibilidade da presença do 

palestrante a pauta foi cancelada. Pauta 4- Retrato da violência contra o idoso em São 

José do Rio Preto. O Presidente comentou que dia quinze (15) de junho marca o dia mundial 

de conscientização da violência contra a pessoa idosa e para falar sobre o retrato da violência 

no município de São José do Rio Preto passou a palavra para a convidada Rita Vilella que 

apresentou o aumento significativo dos registros de violência contra o idoso. Chamou a 

atenção para o último ano, 2018, que em média dois (2) idosos por dia sofreram algum tipo 

de violência, sendo que do total, sessenta e sete por cento (67%) foram do sexo feminino. 

Apresentou os casos de registros, sendo que a maior ocorrência em 2019 é de negligência, 

seguido de violência física, e que dos casos registrados, cinquenta e dois por cento (52%) têm 

como o filho o provável agressor. Em seguida, Rita apresentou o fluxo de atenção ao idoso 

vítima de violência. Após discussões houve as sugestões: implantar o registro da ficha 

SINAN no CMDI; treinar os conselheiros a preencherem a ficha caso detectem algum tipo de 

violência contra idosos durante as visitas em casas de repousos; ampliar a discussão do tema 

com outros conselhos do município; levar o assunto ao Prefeito e à Secretaria de 

Planejamento para melhorar as condições de trabalho, disponibilizando recursos, como 

funcionários e viaturas, para o desenvolvimento de ações no plano plurianual do município. 

Pauta 5- Devolutiva comissão de visitas. O Presidente passou a palavra à conselheira Nilce 

que citou as visitas realizadas no mês de maio, sendo Lar São Vicente de Paulo, Residencial 

D'Las Flores e Casa de Repouso Viver em Harmonia, estando as três instituições licenciadas 

na Vigilância Sanitária. Na sequência o presidente informou que o roteiro de visitas será 

revisado e atualizado e todos serão capacitados no dia dezoito (18) próximo, no auditório do 

Lar São Vicente de Paulo, às 8h30. Pauta 6- Apresentação saldos contas Fundo Municipal 

do Idoso (Paulo/William). O Presidente passou a palavra ao conselheiro e tesoureiro Paulo 
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Esteves que expôs as aplicações ocorridas no mês de maio. Apresentou os saldos das duas 

contas, sendo que o do Banco do Brasil recebeu aplicação de um mil e quinhentos e oitenta e 

oito reais e cinquenta e nove centavos (R$1.588,59) e encerrou o mês com saldo de sessenta 

e cinco mil e setecentos e nove reais e sessenta e cinco centavos (R$65.709,65). Na conta 

Caixa houve resgate de cento e trinta e quatro mil e quinhentos e noventa e três reais e nove 

centavos (R$134.593,09) para pagamentos dos projetos “São José do Rio Preto, Cidade para 

todas as idades”, “Trilhando a longevidade ativa”, aquisição de câmeras de monitoramento 

dos Lares de Scmidt e São Vicente de Paulo. Houve rendimentos de cinco mil e setecentos e 

quatorze reais e sessenta e quatro centavos (R$5.714,64), ficando saldo de um milhão e cento 

e trinta e seis mil e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos (R$1.136.045,81). Pauta 

encerrada. Pauta 7- Plano de aplicação recurso Fundo Municipal do Idoso/2020. 

Composição comissão chamamento público 2019/2020. O Presidente confirmou a projeção 

de quinhentos mil reais (R$500.000,00) dos recursos existentes no Fundo Municipal do Idoso 

para chamamento público e explicou a necessidade de se formar uma comissão para 

planejamento dos editais, que ficou composta por Lucinea Oliveira Figueiredo e Osvaldo 

Valeretto, a princípio. Pauta 8- Impressão Estatuto do Idoso para conselheiros. Pauta 

cancelada. Pauta 9- Outros assuntos pertinentes. Mari comentou sobre o processo eleitoral 

em andamento para o preenchimento das vacâncias e em específico do segmento “Sistema S” 

aos presentes do SENAC. Elen convidou a todos a participarem do workshop “Fiscalização 

em Instituições de Longa Permanência”, que será transmitido na Divisão Regional de Saúde 

de São José do Rio Preto, dia seis (6) de junho, às 10 horas. Dr Caldeira solicitou que os 

membros da comissão de monitoramento e avaliação dos projetos “São José do Rio Preto, 

cidade para todas as idades” e “Trilhando a longevidade ativa” se reúnam para homologarem 

os relatórios elaborados pelos gestores. 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. 


