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ATA Nº 004/2018 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

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

 

Reunião realizada em 02/10/2018 – Horário: 13:30 horas 

 

Aos dois 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 e Sra. Marta 5 

Vicentine Lopes Barbosa - Suplente; representante da Secretaria Municipal de Administração, 6 

Sra. Nordelian Oliveira Amaral – Titular. Representantes NÃO - GOVERNAMENTAIS: 7 

representante de Sindicato e/ou Associação de Aposentados - Associação dos Mantenedores-8 

Beneficiários da Petros (AMBEP), Sr. Valdecir Umberto Formigoni – Titular; representantes 9 

de instituição religiosa com políticas explícitas e regulares de atendimento e promoção do 10 

idoso - Paróquia São Mateus - Centro, Sr. José Francisco Pereira Barbosa – Titular e Sra. 11 

Maria Helena Leite Mesquita - Suplente; representante de instituição de abrigamento para a 12 

pessoa idosa - Sociedade Santa Rita de Cássia “Lar dos Velhinhos”, Sr. Nelso Luis Sabaini – 13 

Titular; representantes de clube que presta serviço na área da pessoa idosa - Lions Clube 14 

Centro, Sr. Edercival Mesquita - Titular e Sra. Vitória Maria Maues Senna Santos de Martin -  15 

Suplente.  Presentes a assistente administrativa dos Conselhos, Sra. Sabrina de Freitas Negris 16 

e demais que assinaram a lista de presença. Pauta nº 1: Leitura e aprovação da Ata da 17 

plenária do dia 25/09/18; Pauta nº 2: Discussão sobre a atual condição de funcionamento dos 18 

grupos ou movimentos do idoso do Município de São Mateus. Pauta nº 3: Definição da 19 

representatividade da organização de grupo ou movimento do idoso no Conselho; Pauta nº 4: 20 

Assuntos Gerais. A Presidente iniciou a reunião proferindo as boas-vindas aos presentes. 21 

Pauta nº 1: A assistente administrativa dos Conselhos, Sra. Sabrina realizou a leitura da ata, 22 

que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.  Pauta nº 2: A Presidente do 23 

COMDDIPI, Sra. Sônia, relatou que ficou deliberado na última reunião que o Conselho 24 

convidasse através de ofício todos os grupos de Terceira Idade do Município a participar da 25 

presente reunião, onde todos apresentassem suas documentações (estatuto com as últimas 26 

alterações, ata de eleição da atual diretoria e comprovante de funcionamento de no mínimo 02 27 

(dois) anos) e, após análise das mesmas, os conselheiros definirão quem vai ocupar a vaga da 28 
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representatividade da organização de grupo ou movimento do idoso no Conselho.  Passada a 29 

palavra para os representantes de grupos presentes, a Sra. Creuza Barbosa dos Santos, 30 

representando o Grupo de Terceira Idade do Bairro Aroeira, relatou que é a Associação de 31 

Moradores do Bairro Aroeira que possui estatuto e o mesmo está desatualizado. 32 

Representando os três grupos de terceira idade (Aroeira, Santo Antônio e Km 41), o Padre 33 

Rodolfo Febián confirmou a situação, explicando que os grupos possuem ata de eleição da 34 

última diretoria defasada, tendo que se regularizar. Relatou que existem bons projetos em 35 

execução, da Igreja Católica Comunidade Nossa Aparecida em parceria com a Associação de 36 

Moradores do Bairro Aroeira, atendendo toda a comunidade, em especial os idosos. Sônia 37 

lembrou que um CCI está sendo construído no km 41, mas a obra está parada. Com a palavra, 38 

o Conselheiro Edercival apresentou aos conselheiros a proposta de alteração do estatuto da 39 

Associação da 3ª Idade Nossa Sra. de Fátima, concedendo à plenária a oportunidade de 40 

sugerir alterações para o mesmo. Explicou que o estatuto vai ser registrado em cartório, bem 41 

como a ata de eleição da nova diretoria. Edercival compartilha com todos o interesse da 42 

Associação de 3ª Idade Nossa Sra. de Fátima em participar do Conselho, se disponibilizando 43 

em regularizar a situação da instituição no prazo de 20(vinte) dias corridos.  A presidente 44 

Sônia falou que o grupo de 3ª Idade Nossa Sra. de Fátima é a que está mais regular, não 45 

impedindo que os outros grupos presentes se regularizem. Pauta nº 3: Foi aprovado por 46 

unanimidade pela plenária que a Associação da 3ª Idade Nossa Sra. de Fátima vai ocupar a 47 

vaga da representatividade da organização de grupo ou movimento do idoso no COMDDIPI, 48 

determinando o prazo de 20(vinte) dias para a associação se regularizar. Sônia pediu que fosse 49 

consultado o assessor jurídico do CREAS, Dr. Gevalte Lopes Freitas, se poderia ser requerido 50 

a nomeação dos Conselheiros juntamente com o nome do grupo enquanto o mesmo se 51 

regularizava.   Pauta nº 4: Em assuntos gerais, a Conselheira Marta, pediu orientações ao 52 

Conselho uma vez que, em atendimento técnico na SEMAS à  Sra. Regina Maura Anchesqui 53 

Nardoto, a mesma pediu apoio do Conselho a respeito do seu esposo Sr. João Orlandi 54 

Nardoto, que se encontra internado no hospital em Vitória/ES, onde fará uma cirurgia de 55 

prótese total de quadril, devido a uma queda causada por momento conflituoso com os 56 

vizinhos. Relatou que a senhora pediu orientações se deve fazer o boletim de ocorrência, 57 

denunciando a pessoa que provocou a queda do esposo, que possui mal de Alzheimer. O 58 

Conselho esclareceu que o prazo para fazer o boletim de ocorrência já passou, tendo em vista 59 

que é de 48 (quarenta e oito) horas após o fato ocorrido. A presidente Sônia e o conselheiro 60 

Edercival, relataram que ambos estão acompanhando casos de maus tratos a idosos no Bairro 61 
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Guriri, sendo orientados pelo CREAS a denunciar a situação através do Disque 100.  Todos 62 

concordaram e orientaram que a conselheira Marta encaminhe a senhora para atendimento do 63 

CREAS. Marta pediu que o Conselho informasse essas orientações através de ofício. Ainda 64 

em assuntos gerais, Sônia informou que é a terceira reunião consecutiva que a Secretária do 65 

Conselho, Sra. Vanilda Vignati do Carmo Maciel falta, sendo necessária a troca dos 66 

representantes da Secretaria Municipal de Educação no COMDDIPI. Ficou deliberado por 67 

unanimidade pela plenária o envio de ofício à secretaria citada pedindo novas indicações. 68 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, eu Sônia Maria 69 

Zorzanelli Poplade, presidente deste Conselho, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 70 

vai assinada por mim e pelos conselheiros presentes. São Mateus-ES, dois de outubro de dois 71 

mil e dezoito.  72 

 

Sônia Maria Zorzanelli Poplade      Marta Vicentine Lopes Barbosa 
Presidente do COMDDIPI   Suplente – Assistência Social 

 

 

 

Nordelian Oliveira Amaral                  Valdecir Umberto Formigoni 

Titular – Administração                         Titular – AMBEP 

 

 

 

José Francisco Pereira Barbosa                 Maria Helena Leite Mesquita 

Titular – Paróquia São Mateus                       Suplente – Paróquia São Mateus 

 

 

 

Nelso Luis Sabaini                  Edercival Mesquita 
Titular – Lar dos Velhinhos                      Titular – Lions Clube Centro 

 

 

Vitoria Maria M.S.S. de Martin   

Suplente – Lions Clube Centro     


