
Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso realizada no dia dezoito de 

julho de dois mil e dezenove na Casa dos Conselhos, Rua ............... com a 

presença dos conselheiros................ 

O Presidente Sr. Nelson Ladeira abriu a reunião, apresentando a todos o 

Sr. Wanderson Souza e a Sra. Fernanda Villarinho, representantes da 

empresa Nexo Investimento Social, empresa estabelecida em S. Paulo, 

Capital. Após a apresentação de todos, o Sr. Wanderson iniciou uma 

explanação sobre as atividades da empresa Nexo Investimento Social, bem 

como, informou a todos que a  empresa Raizen filial de Piracicaba e uma 

outra empresa cujo nome não foi divulgado, indicaram o CMI para que a 

empresa fizesse uma verificação da situação geral do Conselho, a fim de 

que o mesmo pudesse dar andamento nos processos de instalação e inicio  

das atividades de investimentos de empresas no Fundo Social do Idoso. A 

Nexo é uma empresa de apoio ao governo para auxiliar as empresas 

interessadas em aplicar parte dos lucros em fundos de assistência social., 

e têm como seus principais clientes as empresas Votorantim, Sul América 

Seguros, Arcellor Mital  entre outras e, já tem viabilizados 296 projetos. O 

Sr. Wanderson explicou que os incentivos é uma parte do imposto que vai 

para os projetos nos âmbitos Federal (IR), Estadual (ICMS) e Municipal (ISS 

e IPTU), e tanto as pessoas físicas e jurídicas estão aptas a fazerem a 

destinação do recurso. Existem modelos de regulamentação a Captação 

Centralizada de doação que é uma forma que deve ser evitada porque o 

doador não sabe para onde vai o recurso e  o Hibrido com destinação 

dirigida o qual respeita o modelo correto. No Estado de S. Paulo a 

confiança é maior em relação aos demais estados, devido a transparência 

na liberação dos recursos. Haverá obrigatoriamente um chamamento 

público para agilizar o processo e selecionar as organizações, para isso há 

o Termo de Fomento e o Termo de Colaboração pois há o envolvimento 

de verba. A seguir o Sr. Wanderson fez alguns comentários a respeito de 

um levantamento de como está a constituição do Fundo do Idoso em 

Piracicaba fazendo algumas perguntas e tecendo comentários sobre Lei de 

Criação, Nomeação de Representantes, Instauração do Conselho, 

Regimento interno, Nomeação de Representantes, Decreto de  

Instauração do Fundo, CNPJ próprio, Conta Corrente. A seguir, iniciou-se 

uma roda de conversa de como poderíamos iniciar a captação de recursos 



e Sr. Wanderson esclareceu que ainda faltam alguns documentos e que a 

Nexo se propõe a orientar o andamento de todo o processo. O 

conselheiro Clóvis perguntou como seria o vínculo entre a Nexo e o 

Conselho e o Sr. Wanderson esclareceu que a Nexo seria paga por uma 

empresa parceira e que o Conselho não teria despesa alguma. A Sra. 

Fernanda, fez uma explanação de como a empresa trabalha orientando os 

interessados em como e onde investir. O Presidente Sr. Nelson solicitou  à 

secretaria Samaris que colocasse a situação atual do andamento da 

documentação e de tudo o que falta para o início da captação dos 

recursos. Os conselheiros Clóvis e Joseane explicaram a situação atual no 

município quanto ao atendimento ao idoso e colocaram que a maioria dos 

serviços ficam longe de onde residem. Foi feito um apanhado geral de 

como a Nexo acompanha o andamento da operação desde a aprovação do 

projeto até a destinação do recurso. Também esclareceu-se que, verba 

não pode ser destinada a instituições particulares, mas que se pode 

elaborar um projeto, e, se aprovado, será feito um chamamento público 

para que os mesmos venham participar e, para isso é necessário a 

elaboração de um decreto amarrando tudo detalhadamente. O Sr. 

Wanderson ressaltou ainda que é fundamental a disponibilidade do 

Conselho na época em que serão feitas a doações que é na última semana 

do ano em curso e primeira semana do ano seguinte.  Também foi  

esclarecido que é necessário que o Site do fundo esteja pronto para que 

se possa iniciar as atividades de captação dos recursos.  Nada mais a 

tratar a reunião foi encerrada e eu______________________ lavrei a 

presente ata, que segue assinada por todos os conselheiros presentes. 

 

 

 

 


