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ATA Nº 002/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE SÃO MATEUS – COMDDIPI. SM 

 

Reunião realizada em 28/08/2018 – Horário: 13:30 horas 

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, na sede da Secretaria 1 

Municipal de Assistência Social de São Mateus, situada à Rua Dr. Ademar de Oliveira 2 

Neves, nº 100, Boa Vista, São Mateus/ES - CEP: 29931- 020 reuniram-se os membros do 3 

COMDDIPI-SM, eleitos para o biênio 2018-2020. Representantes 4 

GOVERNAMENTAIS: representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, 5 

Sra. Sônia Maria Zorzanelli Poplade – Titular e Sra. Marta Vicentini Lopes Barbosa - 6 

Suplente; representante da Secretaria Municipal de Administração, Sra. Nordelian 7 

Oliveira Amaral - Titular e representante da Secretaria Municipal de Cultura, Sra. 8 

Rosangela Maria Caldas - Titular. Representantes NÃO -GOVERNAMENTAIS: 9 

representante de Sindicato e/ou Associação de Aposentados - Associação dos 10 

Mantenedores-Beneficiários da Petros (AMBEP), Sr. Valdecir Umberto Formigoni – 11 

Titular; os representantes de instituição religiosa com políticas explícitas e regulares de 12 

atendimento e promoção do idoso - Paróquia São Mateus - Centro, Sr. José Francisco 13 

Pereira Barbosa - Titular e Sra. Maria Helena Leite Mesquita – Suplente; representante de 14 

instituição de abrigamento para a pessoa idosa - Sociedade Santa Rita de Cássia “Lar dos 15 

Velhinhos”, Sr. Nelso Luis Sabaini - Titular; representantes de clube que presta serviço na 16 

área da pessoa idosa - Lions Clube Centro, Sr. Edercival Mesquita - Titular e Sra. Vitória 17 

Maria Maues Senna Santos de Martin -  Suplente.  Presentes a Secretária Executiva dos 18 

Conselhos, Sra. Camila Côgo Bonomo, a representante do Poder Legislativo Sra. Jaciara 19 

Teixeira e o representante da Terceira Igreja Batista em São Mateus, Sr. Adonias da Silva. 20 

Pauta nº 1: Leitura e aprovação da Ata da plenária do dia 19 de julho de 2018; Pauta nº 21 

2: Deliberações sobre a realização da Conferência Municipal do Idoso; Pauta nº 3: 22 

Deliberações sobre a representatividade da organização de grupo ou movimento do idoso 23 

no Conselho; Pauta nº 4: Assuntos Gerais. A Presidente iniciou a reunião proferindo as 24 

boas-vindas aos presentes. A vereadora Jaciara, solicitou a palavra e a presidente 25 

autorizou a mesma. Jaciara esclareceu que no ano de 2017, elaborou um Projeto de Lei 26 

que altera a Lei Orgânica Municipal, para redução da idade no passe livre municipal para 27 

os idosos, passando de 65 anos para 60 anos. Informou ainda que o projeto de lei foi 28 

aprovado por unanimidade na Câmara, e passou pelo crivo da Procuradoria Municipal. O 29 



 

 

 

projeto foi promulgado, e a viação São Gabriel, juntamente com a \Federação dos 30 

Transportes, provocou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em que emitiu 31 

um parecer informando que a alteração da Lei Orgânica Municipal não deve partir do 32 

legislativo, sendo inconstitucional devendo ser provocada pelo executivo.  Dessa forma 33 

Jaciara, ainda informou que tem provocado o executivo para que o mesmo solicite a 34 

alteração da Lei Orgânica Municipal, e encaminhe para a aprovação do legislativo. 35 

Jaciara propõe ao COMDDIPI a parceria, referente a provocação do executivo, pois o 36 

mesmo não tem que visar o lucro da empresa, pois quem precisa e quem utiliza os ônibus 37 

são os idosos.  Ainda reforça que em outros municípios tal alteração já se encontra em 38 

vigor, e funciona muito bem. O Conselheiro Edercival questiona a vereadora sobre a 39 

concessão das linhas, pois nos quilômetros os idosos ainda não estão tendo os direitos 40 

respeitados em relação ao transporte público. Jaciara esclarece que algumas linhas não 41 

estão estabelecidas no contrato de concessão pública, sendo necessário o questionamento 42 

do contrato. O Sr. Adonias fala que precisamos cobrar uma licitação para alteração  da 43 

concessão, questionamentos sobre o prazo, principalmente pelo fato que demais empresas 44 

foram desclassificadas na licitação por motivos fúteis (conforme relatos da vereadora 45 

Jaciara), é necessário o questionamento do contrato. A presidente agradeceu a 46 

participação de Jaciara, informando que o presente conselho debaterá sobre o referido 47 

assunto.  Pauta nº 1: A presidente realizou a leitura da ata, que foi aprovada por 48 

unanimidade pelos conselheiros.  Pauta nº 2: O conselho deliberou que somente 49 

retomará as discussões sobre este ponto, após a publicação do decreto de nomeação dos 50 

conselheiros. Pauta nº 3: A Secretária Executiva externou a preocupação em relação às 51 

deliberações do referido conselho, tendo em vista que o mesmo ainda não possui decreto 52 

de nomeação, devido à vacância referente à representatividade de grupos. Informou que o 53 

grupo Maturidade Ativa, ainda não respondeu o ofício que convida o mesmo para compor 54 

o conselho, mas que o coordenador do grupo o Sr. José Roberto, verbalizou o interesse 55 

em encaminhar representatividades. Informou ainda que em contato telefônico, efetuado 56 

pela auxiliar administrativa Sabrina, José Roberto alegou que o grupo não se encontra em 57 

dia com suas atribuições legais. Camila esclarece, que na lei de criação do conselho, a 58 

referida representatividade deverá ser de grupos de idosos devidamente legalizados. O 59 

conselheiro Edercival esclarece que será difícil encontrar no município grupos da terceira 60 

idade devidamente legalizados, e que devido o grupo Maturidade Ativa, ter uma ligação 61 

direta com uma faculdade de ensino superior, tal fato é de grande valia para o conselho. 62 
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Desta forma foi definido por unanimidade entre os conselheiros presentes, que aceitariam 63 

a inscrição do referido grupo, com o comprometimento do mesmo legalizar as 64 

documentações.  Pauta nº 4: A Presidente fala sobre o curso de capacitação de 65 

conselheiros, fornecido pelo CEDDIPI em parceria com a UFES no dia 24 de agosto de 66 

2018, em que o mesmo foi muito produtivo, reforçando a necessidade de alteração do 67 

regimento interno. Dessa forma foi deliberado em plenária, um grupo de trabalho para 68 

alteração do mesmo, sendo composto pelos seguintes conselheiros: Sônia, Nordelian, 69 

Vitória, Valdecir e José Francisco. A data do encontro ficou definida para o dia 05 de 70 

setembro às 13:30 horas, na sala dos conselhos. A Secretária Executiva, perguntou ao 71 

conselheiro Edercival, referente à situação dos idosos na região de Santa Maria, devido às 72 

ameaças dos vendedores ambulantes (deliberação na ata de 19 de julho de 2018). O 73 

conselheiro Edercival informou que confirmou a denúncia, com alguns idosos, e que 74 

procurou Alberto Magalhães da rádio Kairós para informar a população de que os 75 

mesmos devem procurar as autoridades competentes, para denunciarem os atos de 76 

violência e ameaças dos ambulantes contra os idosos.   Nada mais havendo a tratar, a 77 

Presidente deu por encerrada a reunião, eu Camila Côgo Bonomo Secretária Executiva 78 

deste Conselho, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e 79 

pelos conselheiros presentes. São Mateus-ES, vinte e oito de agosto de dois mil e dezoito.  80 

 

Sônia Maria Zorzanelli Poplade      Camila Côgo Bonomo 
Presidente do COMDDIPI   Secretária Executiva 

 

 

 

Marta Vicentini Lopes Barbosa                 Nordelian Oliveira Amaral 

Suplente – Assistência Social                        Titular – Administração 

 

 

 

Rosangela Maria Caldas                             Edercival Mesquita 

Titular – Cultura                              Titular – Lions Clube Centro 

 

 

 

Vitoria Maria M.S.S. de Martin                Valdecir Umberto Formigoni 
Suplente – Lions Clube Centro                     Titular – AMBEP 

 

 

José Francisco Pereira Barbosa  Maria Helena Leite Mesquita 

Titular – Paróquia São Mateus                      Suplente – Paróquia São Mateus                  

 


