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 13/2017 – Ata da 09ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Ao 

sexto dia do mês de setembro de 2017, às 8h00 em primeira 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°42: Poder 

Público: Amena Alcântara Ferraz Cury, Vera Lucia Morais Bechuate, Maria José Bacurau 

Figueiredo, Romildo Antonio Santánna e Ana Maria Zanetoni Lemes. Sociedade Civil: Luiz 

Roberto Mantovani, Eduardo Gomes de Azevedo Junior, Fernanda Lais Ribeiro, Osvaldo 

Valeretto, Gonçalo Bueno de Camargo, Maria Aparecida Sanchez da Silva, Josefa Bernardo 

Lopes, Candido Rodrigues de Lima Neto e Antônio Caldeira da Silva. Justificativas de 

Ausência: Flaviane Medeiros, Marilza Mulatti, Mirian W. Santos Silva e Cristiana do Amaral. 

Convidados: Danieli Yamamoto, Silvia Silveira, Leila Spessato, Isabela Franquini, Amanda 

Moretti Palhares, Silvia Aparecida Lemes, Aguinaldo Benedito, Joel Candido, Maria 

Chandretti, Silvania Cuenca, Maria Elenice Vicentini e Eliane Gomes. Abertura: Caldeira 

saudou a todos, agradecendo a presença. A seguir passou a palavra para Luiz Roberto 

Mantovani para explicar sobre a resolução do Fundo do Idoso 1ª Pauta – Resolução Fundo 

do Idoso – Mantovani iniciou a explanação afirmando que a qualidade de vida digna do idoso 

começa ainda quando se é criança, que é preciso cuidar desde cedo da saúde, alimentação, 

segurança, e que não adianta espera a hora que já está idoso e com vários problemas. A seguir 

passou a explicar os sete eixos direcionadores da aplicação dos recursos do Fundo. A respeito 

do quinto eixo, desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas 

educativas, divulgação de ações, o senhor Cândido pediu a palavra e disse que o que falta na 

verdade é uma pessoa que faça a parte de relações públicas, de divulgação, e que tenha bons 

contatos para intervir pelo Conselho, pois esses projetos são, na sua opinião, um gasto 

desnecessário.O conselheiro Eduardo elogiou o trabalho da Comissão e agradeceu o trabalho 

dos conselheiros integrantes pois sabe a dificuldade na formatação da resolução, e observou 

que toda decisão, todo trabalho realizado pelo Conselho, será previamente deliberado e 

aprovado pela plenária.O presidente Caldeira finalizou explicando os desdobramentos da 

resolução, a mudança de nomenclatura das Comissões do CMDI de acordo com a resolução, e 

perguntou se todos estão de acordo pela sua aprovação, sendo portanto aprovada. Ficou 

decidido pela instituição e junção da Comissão de Seleção de Projetos, e Comissão de 

Monitoramento e Avaliação de Projetos em uma só, que será integrada pela Fernanda, Vera, 

Caldeira, Helen e Mantovani. O presidente Caldeira informou também que é necessária a 

elaboração de um plano de ação, com as ações que precisam ser abordadas pelo Conselho a 

partir da publicação desta resolução. 2ª Pauta – Roteiro Único de Visitas – Caldeira iniciou a 

explanação dizendo que este grupo, formado pela Amanda, Cidinha, Elen, Isabela, Laura, 

Leila, Marcele, Marilza, Miriam, Thaiane e Valeretto, se uniu para pensar no processo de 

visita às Ilpis e Casas de Repouso realizado pela promotoria e Conselho, a fim de integrar os 

trabalhos com a Vigilância Sanitária também. A proposta se aprovada, é para que sigam 

conjuntamente esse roteiro estabelecendo a metodologia adotada pela promotoria, ou seja, é 

encaminhado previamente o roteiro para que a Ilpi preencha todos os dados sendo apenas 

conferidos posteriormente no momento da visita, economizando assim, tempo e trabalho. A 
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seguir passou a palavra para Isabela que explicou os aspectos mais importantes na elaboração 

do roteiro. Caldeira sugeriu que seja implantado em cada Ilpi uma planilha de monitoramento 

de indicadores, não só os que estão na resolução. O conselheiro Valeretto fez suas 

observações sobre o que acha importante incluir no roteiro, e a Isabela observou que mais 

importante do que o preenchimento do roteiro é a análise feita por escrito, o olhar de cada um. 

A seguir, Caldeira perguntou se todos estavam de acordo e o roteiro foi aprovado pela 

plenária. 3ª Pauta - Resolução inscrição Ilpis e Casas de Repouso– O presidente Caldeira 

iniciou explicando que este outro grupo formado pela Amanda, Cláudia, Isabela e Miriam se 

uniu para tentar aperfeiçoar a necessidade de cadastro das Ilpis no Conselho, pois a resolução 

anterior que o Conselho criou em 2012 estabelecia algumas situações que não ajudavam, por 

exemplo, a Casa de Repouso tinha que fazer todo um procedimento burocrático na Vigilância 

e tinha que fazer aqui no Conselho também esse mesmo processo. Informou também que quer 

se alterar o protocolo do ofício de inscrição, condicionando o recebimento à verificação do 

alvará da Vigilância Sanitária. Amanda explicou que essa Resolução foi feita em cima da 

antiga, e que ao protocolar o pedido deverá entregar o plano de trabalho da instituição e sua 

regularização perante a VISA. A seguir, Caldeira propôs uma alteração, que ao invés do 

pedido ser analisado por uma comissão específica, seja analisado pela diretoria do CMDI e se 

necessário, trazer para a plenária resolver. Foi aprovada a resolução pela plenária. 4ª Pauta – 

Cronograma de eventos - Caldeira informou que dia primeiro é o dia do idoso e que neste 

mês do idoso o Conselho irá tentar dar visibilidade e ampliar a discussão sobre várias ações e 

eventos já comentados nas últimas reuniões. Do dia vinte e cinco, ao dia vinte e nove, ocorrerá 

a segunda “Semana de Razão e Sensibilidade“com foco no envelhecimento, que será no Rio 

Preto Shopping, organizada pela AGERIP em parceria com a Unilago. Informou que 

posteriormente a programação será enviada a todos. Dia trinta que é véspera do dia do idoso, 

será realizado uma prática de uma ginástica chinesa às 8:00 horas na represa, dia primeiro, em 

conjunto com a Saúde, está sendo pensado uma atividade para realizar na represa também. O 

SESC também irá fazer atividades que serão divulgadas agora no final do mês. Ademais, está 

sendo programado um encontro para o mês de outubro entre todas Ipis e Casas de Repouso. 5ª 

Pauta – Devolutivas de subgrupos – Caldeira pediu que a Comissão de Comunicação, agora 

denominada Comissão de Articulação e Comunicação Social, desse uma devolutiva sobre o 

trabalho realizado. O Conselheiro Eduardo informou que com o auxílio do Juca da Secretaria 

de Comunicação, estão tentando colocar no ar o site e o Facebook. Destacou que conforme já 

proposto, a questão da comunicação está sendo trabalhada, mas é preciso que todos ajudem na 

questão de produção do material a ser divulgado, que precisamos receber conteúdo. A seguir, 

a palavra foi passada para a secretária executiva da Casa dos Conselhos Silvania Cuenca, que 

disse que é preciso ter uma conversa com a Delegacia de Policia do Idoso, pois 

frequentemente estão trazendo idosos nas viaturas para o Conselho, além de encaminharem 

diversos casos que não são da responsabilidade do Conselho. A conselheira Fernanda 

começou relatar sobre o trabalho realizado pela Comissão Eleitoral de vacâncias, informando 

os locais que estão sendo visitados para divulgar as vagas e tentar buscar candidatos e 

informou que as inscrições estão abertas até às 16:00 horas do dia quinze de setembro, e a 
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eleição e posse acontecerá no dia quatro de outubro às 8:00 horas da manhã. 6ª Pauta – 

Leitura e aprovação da ata anterior – Foi realizada a leitura da ata da reunião de agosto, 

aprovada pela plenária. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a 

presença de todos, encerrando a reunião. Eu, Eliane de Souza Gomes, secretária ad hoc, lavrei 

a presente ata. 


