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ATA Nº 005/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

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

 

Reunião realizada em 30/10/2018 – Horário: 13:30 horas 

 

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, na sede da Secretaria Municipal de 1 

Assistência Social de São Mateus, situada à Rua Dr. Ademar de Oliveira Neves, nº 100, Boa 2 

Vista, São Mateus/ES - CEP: 29931-020 reuniram-se os membros do COMDDIPI-SM, eleitos 3 

para o biênio 2018-2020. Representantes GOVERNAMENTAIS: representantes da Secretaria 4 

Municipal de Assistência Social, Sra. Sônia Maria Zorzanelli Poplade - Titular; representante 5 

da Secretaria Municipal de Cultura, Sra. Rosangela Maria Caldas - Titular. Representantes 6 

NÃO - GOVERNAMENTAIS: representantes de Sindicato e/ou Associação de Aposentados - 7 

Associação dos Mantenedores-Beneficiários da Petros (AMBEP), Sr. Valdecir Umberto 8 

Formigoni - Titular e o Sr. Arnaldo Ribeiro de Oliveira - Suplente; representante de instituição 9 

religiosa com políticas explícitas e regulares de atendimento e promoção do idoso - Paróquia 10 

São Mateus - Centro, Sr. José Francisco Pereira Barbosa - Titular; representantes de clube que 11 

presta serviço na área da pessoa idosa - Lions Clube Centro, Sr. Edercival Mesquita - Titular e 12 

Sra. Vitória Maria Maues Senna Santos de Martin - Suplente.  Presentes a Secretária 13 

Executiva dos Conselhos, Sra. Camila Côgo Bonomo e demais que assinaram a lista de 14 

presença. Pauta nº 1: Leitura e aprovação da Ata da plenária do dia 02 de outubro de 2018; 15 

Pauta nº 2: III Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; Pauta nº 3: 16 

Continuidade na apresentação e aprovação das alterações do Regimento Interno do 17 

COMDDIPI-SM; Pauta nº 4: Assuntos Gerais. A Presidente iniciou a reunião proferindo as 18 

boas-vindas aos presentes. Pauta nº 1: A ata da plenária do dia 02 de outubro de 2018 foi 19 

aprovada por unanimidade.  Pauta nº 2: Em relação à conferência, ficou deliberado que a 20 

mesma será realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2019, sendo avaliado posteriormente 21 

pela comissão a necessidade da permanência dos dois dias, ou em um único dia, sendo 22 

informado na próxima reunião ordinária.  A Secretária Executiva sugeriu que fosse solicitada 23 

a SEMAS, a indicação de 02 (duas) representatividades para comporem a comissão, sendo 24 

deliberado e aprovado por unanimidade pela plenária o envio de ofício com a referida 25 

solicitação. A Plenária deliberou os seguintes componentes da comissão: os conselheiros 26 

Sônia, Edercival, Francisco, Valdecir e Vitória; a Secretária Executiva Camila e a Assistente 27 

Administrativa Sabrina, sendo definida a primeira reunião para o dia 06 (seis) de novembro de 28 

2018 (dois mil e dezoito). Pauta nº 3: O grupo de trabalho instituído para alteração do 29 
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regimento interno do COMDDIPI finalizou as apresentações, as alterações do Regimento 30 

Interno foram aprovadas por unanimidade pela Plenária. A Secretária Executiva parabenizou 31 

os membros pelo desempenho e comprometimento nesta atividade. Pauta nº 4: O 32 

Conselheiro Edercival solicitou a prorrogação de mais 15 (quinze) dias para a entrega das 33 

documentações do Grupo da Terceira Idade do bairro de Fátima, conforme deliberado em 34 

reunião extraordinária do dia 02 de outubro de 2018. A plenária aprovou a prorrogação do 35 

prazo. A conselheira Sônia relatou que recebeu a denúncia de maus tratos contra um idoso, e 36 

que a mesma entrou em contato com a equipe do Centro de Referência Especializado de 37 

Assistência Social – CREAS, em que foi orientada a formalizar a denúncia através do disque 38 

100 (cem). A Sra. Sônia esclareceu que já se passaram mais de 1 (um) mês, é até o momento a 39 

equipe técnica da referida instituição não tomou as devidas providências, justificando a 40 

sobrecarga de trabalho, e a dificuldade referente ao transporte para realização da visita. A 41 

Conselheira esclareceu que até o ofereceu o carro do Centro de Convivência de Guriri para tal 42 

finalidade, mas não recebeu o retorno da equipe. A Sra. Sônia, disse que está sendo cobrada 43 

pelas pessoas que fizeram a denúncia e não querem se identificar.  O Conselheiro Francisco e 44 

Edercival questionaram quais providências deveriam ser tomadas referentes ao caso. A 45 

Secretária Executiva esclareceu que o Conselho pode notificar ao Ministério Público referente 46 

ao caso de violência, solicitar esclarecimentos da Gerência da Proteção Social Especial – 47 

GPSE, ou ambas as providências. O Conselheiro Edercival sugeriu que o caso fosse 48 

encaminhado a GPSE, respeitando a hierarquia. A Secretária Executiva sugeriu ir chamar a 49 

Gerente que se encontrava presente na SEMAS,  no momento, a mesma  compareceu a 50 

reunião, foi esclarecida do caso, e prontamente se disponibilizou em tomar as devidas 51 

providências, relatando  que as informações prestadas pelo CREAS não condizem com as 52 

orientações da Gerência, solicitando que o Conselho encaminhe um ofício, com o dados da 53 

denúncia. Os conselheiros ficaram satisfeitos com o posicionamento, deliberando pelo 54 

encaminhamento da denúncia através de ofício.  Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu 55 

por encerrada a reunião, eu Camila Côgo Bonomo, Secretária Executiva deste Conselho, 56 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelos conselheiros 57 

presentes. São Mateus-ES, trinta de outubro de dois mil e dezoito.  58 

 

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

 

 

 

Arnaldo Ribeiro de Oliveira                 José Francisco Pereira Barbosa 
Suplente – AMBEP                       Titular – Paróquia São Mateus 

 

 

 


