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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO
IDOSO – CMDI – 2016
LOCAL: Secretaria de Desenvolvimento Social e da Cidadania, 274 Centro – São Francisco
do Sul, SC.
DATA: 10/08/2016
HORÁRIO: 09:00 horas
1. PARTICIPANTES
1.1. CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES
1.1.1. Governamentais:
Allan Pereira Macedo (Assessoria Jurídica)
Simone Cristina Pereira (Secretaria de Desenvolvimento Social e da Cidadania)
1.1.2. Não Governamentais:
José Calixto Cordeiro (Las dos Idosos)
Valcir Mazotti (Clube Enseada a Melhor Idade)
1.3. SECRETARIA EXECUTIVA DO CMDI
Mariluci Moreira Zeni (Secretária Executiva)
2.
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
A reunião do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI teve início em segunda
chamada, realizada às 09:30 horas e término às 11:00 horas, sob a Coordenação da
Presidente do CMDI, Sra. Simone Cristina Pereira com a presença dos conselheiros titulares.
3.
DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS
3.1. DOCUMENTOS EXPEDIDOS
3.1.1. OFÍCIO CIRCULAR Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2016: Enviado para as entidades
que realizam o atendimento em regime de longa permanência de idosos – ILPI´s.
Informando que o CMDI definiu critérios para registro de entidades junto ao Conselho.
3.1.2. OFÍCIO Nº 015 DE 17 DE JUNHO DE 2016: Enviado para a Dra. Luciana Schaefer
Filomeno, Promotora de Justiça. Informando que o CMDI definiu critérios para registro
de entidades junto ao Conselho.
3.1.3. OFÍCIO Nº 016 DE 17 DE JUNHO DE 2016: Enviado para o Dra. Felippi Ambrósio,
Diretor do Foro. Informando que o CMDI definiu critérios para registro de entidades
junto ao Conselho.
3.2. DOCUMENTOS RECEBIDOS
3.2.1. OFÍCIO Nº 06/2016 – ASSESSORIA JURÍDICA: Recebido do Sr. Thiago Nickel,
Assessor Jurídico, alterando a representação da Assessoria no CMDI, ficando assim
constituída: Allan Pereira Macedo e Jamile Pereira da Costa Rocha, como titular e
suplente respectivamente.
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3.2.2. OFÍCIO Nº 276/2016 – CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO: Recebido da Sra. Edléia
Rosa Schimidt, Presidente do CEI, encaminhando denúncias remetidas pela
coordenação geral do Disque Direitos Humanos.
3.2.3. OFÍCIO Nº 356/2016 – CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO: Recebido da Sra. Edléia
Rosa Schimidt, Presidente do CEI, encaminhando denúncias remetidas pela
coordenação geral do Disque Direitos Humanos.
3.2.4. OFÍCIO CIRCULAR Nº 03/2016 – CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO: Recebido da
Sra. Edléia Rosa Schimidt, Presidente do CEI, encaminhando roteiro para fiscalização
de ILPI´s.
3.2.5. INFORME – CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL – COMSEA: Recebido do COMSEA, informando sobre a realização do
1º Concurso de Hortas Domiciliares sob o tema: Alimentação Saudável e qualidade de
vida. O período de inscrições vai de 25 de julho á 19 de agosto do corrente na
Secretaria Executiva do COMSEA. Rua Coronel Oliveira, 274 – Centro.
3.2.6. AVISO DE RECEBIMENTO: De ofício nº 11/2016 expedido pelo CMDI e encaminhado
para o Conselho Estadual do Idoso em 29 de junho de 2016.
3.3. RESOLUÇÕES
3.3.1. RESOLUÇÃO Nº 006, DE 17 DE JUNHO DE 2016: Dispõe sobre a alteração da
Resolução nº 04 de 20 de abril de 2016, que dispõe sobre a Comissão de Legislação,
Normas e Registro.
3.3.2. RESOLUÇÃO Nº 007, DE 17 DE JUNHO DE 2016: Dispõe sobre critérios e
procedimentos para registro e renovação de registro de programas de atendimento à
pessoa idosa em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI´s, no Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso de São Francisco do Sul – SC.
3.3.3. RESOLUÇÃO Nº 008, DE 17 DE JUNHO DE 2016: Dispõe sobre os critérios para
concessão de inscrição, no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, das
organizações governamentais e não governamentais, com ou sem fins lucrativos, e
seus respectivos programas de atendimento.
4. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR
Foi aprovada a ata nº 05, de 17 de junho de 2016, sem ressalvas.
5. PAUTA DA REUNIÃO
a)
Leitura e aprovação de ata anterior;
b)
Documentação expedida e recebida;
c)
Capacitação sobre o Fundo Municipal do Idoso;
d)
Visita às entidades;
e)
Concurso Cultural 2016;
f)
Diagnóstico Social do Idoso;
g)
Assuntos diversos;
6. ASSUNTOS TRATADOS
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6.1. CAPACITAÇÃO SOBRE O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
A secretária executiva disse que segundo informado pela Sra. Evelise, Técnica da
AMUNESC, no momento não foram localizados técnicos para explanar sobre o funcionamento
do Fundo Municipal do Idoso – FMI. O conselheiro Allan falou que para buscar recursos para
o FMI o Conselho deve entrar em contato com empresas privadas e incentivá-las a realizar a
doação. O conselheiro Valcir ressaltou que o CMDI deve estar atento à legislação vigente,
pois para que ocorra valor de dedução do imposto devido é necessário que a declaração e a
doação sejam realizadas conforme determina a Receita Federal. Adicionou que também pode
ser verificada junto ao Fórum a destinação de recursos de pagamento de multas para o
Fundo. O conselheiro Allan disse que atualmente o Fórum destina estes recursos para o
reaparelhamento da polícia militar. A presidente Sra. Simone sugeriu entrar em contato com o
Conselho Estadual do Idoso para verificar a possibilidade do mesmo indicar um técnico para
explanar acerca do Fundo, para que as atividades do CMDI relacionadas ao FMI sejam
iniciadas. Em seguida foi sugerido entrar em contato também com a Receita Federal para
solicitar a indicação de um técnico para capacitar os conselheiros sobre o funcionamento e
arrecadação de recursos do Fundo. A sugestão foi aprovada pelos conselheiros presentes.
Em seguida foi aprovado o envio de ofício para a Receita Federal e para o Conselho Estadual
do Idoso solicitando a disponibilização de técnico para capacitar os conselheiros do CMDI
sobre o Fundo.
6.2. VISITA ÀS ENTIDADES
A presidente Sra. Simone disse que neste momento a Comissão responsável pela visita às
entidades, pode realizar a primeira visita no Lar dos Idosos assim que a entidade entregar a
documentação para o registro da ILPI. Ressaltou que acredita ser melhor realizar visitas nos
clubes após o final do período eleitoral. Os conselheiros presentes aprovaram as sugestões.
Na sequencia a secretária executiva salientou que a entidade Lar dos Idosos ainda não
entregou a documentação para o registro da entidade junto ao CMDI. Simone disse que
entrará em contato com a entidade para falar acerca do assunto. O conselheiro Allan também
participará das visitas junto com a Comissão.
6.3. CONCURSO CULTURAL 2016
A presidente Sra. Simone sugeriu que o concurso seja voltado para aos alunos do 7º e 8º
anos de toda a rede de ensino do município. Adicionou que também deve haver premiação
como no concurso anterior. Sugeriu que neste ano o concurso seja de redação, e que o
mesmo foque em troca de experiências entre os adolescentes e os idosos. O objetivo do
conselho é que não sejam abordadas as histórias somente de avôs e avós, visto que nem
todo o idoso é avô. Em seguida sugeriu que o regulamento do concurso também peça a
construção de um brinquedo antigo que deverá ser doado para um CMEI. Simone se
comprometeu a ir às escolas falar sobre o concurso. Sugeriu dois objetivos para o concurso, o
primeiro seria a promoção do respeito intergeracional e em segundo lugar o resgate de
brincadeiras antigas. Neste momento o conselheiro Allan mencionou sobre um projeto de uma
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escola de inglês que incentivou seus alunos a treinar conversação em inglês com idosos
abrigados em lares de outro país. Em seguida Simone falou acerca da importância da troca de
experiências entre jovens e idosos, principalmente o que diz respeito à profissionalização.
Finalizando o assunto foi formada a comissão para criar o regulamento do concurso cultural
2016, composta pelos seguintes membros:
a) Allan Pereira Macedo
b) José Calixto Cordeiro
c) Simone Cristina Pereira
Na sequência foi marcada a reunião da comissão para o dia 15 de agosto, às 08:00 horas, na
Secretaria de Desenvolvimento Social e da Cidadania.
7. ASSUNTOS DIVERSOS
7.1. OFÍCIO DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO – CEI Nº 356/2016
A presidente Sra. Simone falou acerca da denúncia recebida do CEI. Ressaltou que esta é a
segunda vez que é realizada uma denúncia sobre a situação da Sra. “Rosinha”. Simone disse
que esta idosa é atendida pelo CRAS Sandra Regina e que a assistente social e os técnicos
do equipamento constataram que não há violações de direitos. Citou que os netos da idosa
cuidam dela e prestam todo o apoio. Citou que na denúncia recebida o denunciante alega que
os netos da Sra. “Rosinha” utilizam o cartão da mesma e fizeram um empréstimo em seu
nome. Porém ao que foi constatada, a denúncia não procede. Simone comentou que a Sra.
“Rosinha” estava com problemas no aparelho auditivo, disse que os netos podem ter utilizado
o cartão da idosa para comprar um novo aparelho auditivo, já que o mesmo é caro. Porém
não tem certeza da informação, e verificará se a denúncia sobre o empréstimo procede.
7.2.
OFÍCIO CIRCULAR DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO – CEI Nº 03/2016
Após a leitura do ofício, que apresenta um modelo de roteiro de fiscalização de entidades que
atuam com o atendimento aos idosos em regime de longa permanência, a Sra. Simone falou
da importância da atenção no momento da fiscalização das entidades. Ao falar acerca da
fiscalização através de conversa com os internos da ILPI, Simone disse que não deve ser
considerado apenas o conteúdo da conversa com os idosos, uma vez que o Conselho não é
composto por técnicos. O Sr. José disse que muitos idosos não sentem confiança de imediato
nas visitas, devido muitas vezes a família que não mantém contato com os mesmos. Simone
concordou com o Sr. José, adicionou que em 2015, quando estava à frente do Projeto Melhor
Idade em Ação levou alguns meses para “conquistar a confiança” de alguns idosos do Lar dos
Idosos.
7.3. DIVULGAÇÃO DO CMDI
A presidente, Sra. Simone, sugeriu a participação do CMDI nas programações da semana do
idoso 2016. Disse que a Secretaria de Desenvolvimento Social está programando dois dias de
atrações para o público idoso. Em seguida foi aprovado o envio de ofício para a Secretaria
solicitando a participação do CMDI na programação da semana do idoso.
8. PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA
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Data: 21/08/2016
Horário: 09:00 horas
Local: Secretaria de Desenvolvimento Social e da Cidadania
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião às 11:00 horas, e eu, Mariluci
Moreira Zeni, Secretária Executiva do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, lavro e
assino a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pela presidente e demais
Conselheiros presentes.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

__________________________
Simone Cristina Pereira

__________________________
Allan Pereira Macedo

__________________________
José Calixto Cordeiro

__________________________
Valcir Mazotti

__________________________
Mariluci Moreira Zeni
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