
 

 

Verso desta página em branco. Impressão sem rasuras ou emendas. 

1 

 

ATA Nº 009/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

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

 

Reunião realizada em 23/07/2019 – Horário: 08:30 horas 

 

Aos vinte e três de julho de dois mil e dezenove, na sede da Secretaria Municipal de Assistência 1 

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

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

biênio 2018-2020. Representantes GOVERNAMENTAIS: representante da Secretaria 4 

Municipal de Assistência Social, Sra. Sonia Maria Zorzanelli Poplade – Titular e representante 5 

da Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Lenize Silvares Pereira – Titular. Representantes NÃO 6 

- GOVERNAMENTAIS: representante de sociedade Santa Rita de Cássia “Lar dos 7 

velhinhos”, Sr. Nelso Luis Sabaini – Titular; representante de instituição religiosa com políticas 8 

explícitas e regulares de atendimento e promoção do idoso - Paróquia São Mateus - Centro, Sr. 9 

José Francisco Pereira Barbosa – Titular; Sra. Maria Helena Leite Mesquita – Suplente; 10 

representante de associação da terceira idade “Vida Nova de Fátima”, Sra. Iolina Aguiar de 11 

Oliveira – Titular e representante de Clube da Terceira Idade, Sr. Edercival Mesquita – Titular. 12 

Presente a Secretária Executiva dos Conselhos, Sra. Camila Côgo Bonomo e demais que 13 

assinaram a lista de presença. Pauta nº 1: Leitura da ata da reunião ordinária de 30 de abril de 14 

2019; Pauta nº 2: Deliberações da Sociedade Santa Rita de Cássia referente à renovação do 15 

registro no COMDDIPI; Pauta nº 3: Apreciação do OF/PMSM/SEMAS/CREAS N° 361/2019 16 

– Encaminha Relatório de Visita Domiciliar referente ao atendimento a pessoa idosa; Pauta nº 17 

4: Relatos sobre a Reunião Ampliada CEDDIPI e CEAS; Pauta n°5: Informações sobre a V 18 

Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Pauta n°6: Assuntos Gerais. A Presidente 19 

iniciou a reunião mediante quórum proferindo as boas-vindas aos presentes. Pauta nº 01: A 20 

secretária executiva realizou a leitura da ata da reunião ordinária de 30 de abril de 2019, que foi 21 

aprovada por unanimidade; Pauta n° 2: O conselheiro José Francisco Pereira Barbosa informou 22 

que recebeu o balancete de 2018 e solicitou que que enviassem a do ano de 2019, informou 23 

também que os idosos que ainda não foram abertas as contas, as mesma deverão ser 24 

providenciadas, sugerindo um prazo de 10 (dez) dias para abertura das contas bancárias 25 

restantes.  O Conselheiro Nelson informou que somente o Banco Sicoob aceitou realizar a 26 

abertura dos idosos abrigados.  A Conselheira Sonia, informa que o problema principal visado 27 

na reunião é o fato do conselho ter sido informado e constatado que os idosos não estão 28 
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recebendo os 30% que são de direito dos mesmos. O conselheiro Edercival Mesquita nos 29 

informou que deve ser feito o conferencia, pois os valores dos recibos não estão batendo com 30 

os valores contidos na planilha entregue pelo representante da Sociedade Santa Rita de Cássia. 31 

Sr. Nelso Luis Sabaini informou que na tabela constam valores incorretos, e segundo 32 

informações, o dinheiro que está faltando está depositado no cofre da entidade. A proposta do 33 

conselheiro foi de ter respaldo e fazer um documento que comprove que este dinheiro esteja 34 

realmente no cofre. A Secretária Executiva sugeriu que os 30% seja utilizado em prol da pessoa 35 

idosa, e seja apresentado uma nota fiscal do produto utilizado, para comprovar o recurso. Os 36 

conselheiros presentes deram sugestão de fazer um acompanhamento mensal para saber quanto 37 

o idoso tem em conta naquele determinado mês. Na planilha estava registrado um recibo de 500 38 

reais referentes a 3 meses. No documento presente estavam registrados 6 idosos que não 39 

abriram conta, 8 estão regularizados, 2 receberam em mãos, 3 a família ainda não abriu conta e 40 

2 casos que quem receberá é a instituição e não tem curatela, que deve ser feita uma procuração 41 

em relação ao caso. Foi confirmado que tudo o que foi repassado no banco tem comprovante e 42 

firmado que o recibo assinado tem que ser de controle do conselho. Por fim, a secretária 43 

executiva Camila Côgo Bonomo expôs a proposta de pedir relatório de cada idoso para 44 

conhecimento da realidade, sendo aprovado pela plenária.  Foram apresentadas duas opções: 45 

esta reunião deliberaria esse documento atendendo às exigências ou conversaria com Fábio e 46 

explicaria sobre os documentos. Pauta n°3: Foi feita a apreciação do ofício pelo conselho e 47 

identificado, através dos relatos que o idoso em questão, que não se encontra em situação de 48 

violência. A conselheira Sonia informou que a técnica de serviço social, a Sr.ª Rosangela, em 49 

contato telefônico, esclareceu que a equipe PAEFI continuará monitorando a família mantendo 50 

o conselho informado de possíveis alterações. Pauta n°4: Sobre a reunião CEDDIPI  e  CEAS, 51 

teve a presença do deputado Rigoni. O conselheiro José Francisco relatou que foi estimado que 52 

até 2060 o idosos ocuparão 25.5% da população. Pauta n°5: Foi apresentada a data da V 53 

Conferência Estadual da Pessoa Idosa, que ocorrerá dia 31 de Julho, 01 e 02 de Agosto, dito os 54 

nomes das pessoas que confirmaram. Pauta n°6: Nos assuntos gerais, foi relatado que sobre a 55 

criação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa ainda não teve retorno, sendo deliberado que seja 56 

solicitado a presença da Gestora da Pasta da Secretária de Assistência Social para a próxima 57 

reunião ordinária.  Foi comentado sobre a emenda Lei Orgânica Municipal n° 043. de 58 

28/05/2019, que trata da alteração da redação do caput e do § 1” e suprime o § 9” do artigo 227 59 

da Lei 001/90, onde o art. 227 possibilita a garantia aos maiores de 60 anos e aos portadores de 60 

deficiência a gratuidade de transporte coletivo convencional por ônibus e/ou barco. Foi relatado 61 
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que a São Gabriel nega o cumprimento desta Lei e há quase um mês não dá retorno sobre o 62 

caso. Foi sugerido fazer um ofício e mandar para o Ministério Público. O conselheiro Edercival 63 

Mesquita sugeriu o Sr. Heronildo Mamédio de Santana, presente na reunião, como substituto 64 

de suplência do Sr. Valdecir Umberto Formigoni devido ao falecimento do suplente do mesmo, 65 

o Sr. Arnaldo Ribeiro de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada 66 

a reunião, eu Camila Côgo Bonomo, secretária executiva, lavrei a presente ata que após lida e 67 

aprovada vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes. São Mateus-ES, vinte e 68 

três de julho de dois mil e dezenove.  69 

 

 

 

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