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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 25/10/2017 – 14h00
Aos vinte e cinco do mês de outubro de dois mil e dezessete, com início às quatorze horas, na
Casa dos Conselhos, situado na Rua Joaquim André, número oitocentos e noventa e cinco, reuniram-se os Conselheiros: Thaysa Della Torre Lopes, Marileide Barbosa S. Soares, Inez Machado
de Lima, Sisino Motta Neto,Maria Ap. Correa Romualdo,Kellen Cristina Sabadin,Andreia Limeira
Passos,Renata Ganciar dos Santos, Mariana Cabau Marques Lemes,Renata Gava. Justificaram:
Elisangela Cornachini Corte Real,Maria do Carmo Ramos,Mônica Graner Menegatti,Maria Elisa
Botene Usberti, Janete Céli Soares Sanches; Ouvintes: Tais Leite Marino (Cantinho da Vovó Sônia).1) Expediente: A reunião teve início com a Leitura e aprovação da Ata anterior do dia
27/09; em seguida Inez comentou que já foi encaminhado para a Semdes a minuta de alteração
da Lei No 6.246, de 03 de Junho De 2008, e que o conselho precisa aguardar a alteração. 2) Ordem do dia; Foi definido os grupos para realização das visitas nas instituições para o mês de Novembro, ficando assim: Vovó Sônia os conselheiros: Renata Gava, Thaysa e Maria Aparecida;
Céu é lindo os conselheiros: Thaysa, Marileide e Renata Ganciar e Anjo da Guarda I os conselheiros: Mariana e Sisino. Foi incluído também a visita na Mais Vida, pois a Inez e Marileide explicaram que havia agendado esta visita para outubro, mas ao chegar na instituição houve uma batida
no carro da Inez, e não foi possível concluir a visita. Referente datas e horários das visitas, ficou
definido que a Naiara verificaria a disponibilidade de transporte na SEMDES para a realização, a
qual informara a todos. Apos os agendamentos, Inez enfatizou a todos os membros das comissões a importância das mesmas se reunirem para análise dos processos de registro que chegaram no Conselho, a Naiara acrescentou dizendo que as comissões, após receber o procedi-

mento de inscrição e os documentos, deverão, no prazo de sessenta (60) dias, adotar
uma das medidas, do inciso 1 e 2 da resolução 01/17. Mariana complementou dizendo a importância de todos os membros de cada comissão estarem juntos no mesmo dia para realizar as
análises, que todos devem adotar em conjunto o parecer para cada Instituição. Inez fez a leitura
do quadro de análise dos processos de registro que a Naiara fez, levantando informações tais
como: data de recebimento dos pedidos de registro de cada instituição, quais comissões já analisaram e os documentos faltantes. A mesma continuou dizendo que falta apenas a comissão de finança para analisar os processos, e que fazendo as avaliações, bem provável que já saia o primeiro registro. Thaysa colocou que é de extrema importância o conselho chamar a atenção em
jornais, ate mesmo para incentivar as outras instituições agilizarem seus documentos e protocolarem no conselho para que possam receber seu certificado de registro também. Foi sugerido também até convidar o Promotor Dr. Sérgio Catane para a entrega do 1° registro no conselho do Idoso. 3) Informes; Inez informou a todos que a assessoria do Matheus Erler viria na reunião da presente data para entregar as cartilhas do Idoso, mas devido a compromissos agendados não foi
possível participar, diante disto o vereador pediu que o Conselho agendasse uma data para ir ate
o gabinete receber, ficando assim agendado para o dia 08/11 às 14h00 em seu gabinete. Em sequência Inez informou também que foi encaminhado para a SEMDES, a proposta/orçamento de
capacitação recebido da consultoria Previner que foi falado na reunião anterior, e que a SEMDES
respondeu dizendo que é necessário realizar 3 cotação de preços/licitação. Diante disso a Inez
respondeu para consultoria que o Conselho aguardara a próxima gestão, pois a gestão atual se
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finda em Maio de 2018 e que vimos a importância dessa capacitação para os novos conselheiros
que serão eleitos. A Inez, informou que houve uma reunião com todos os presidentes/ coordenadores dos Conselhos que atuam na Casa dos Conselhos na última sexta dia 20/10 com a Secretária Eliete, para tratar sobre a questão do funcionamento dos conselhos, a partir dos quais as funcionarias terceirizadas Naiara e Larissa serão demitidas em dezembro. A partir da reunião com a
Eliete ficou definido que os presidentes/coordenadores marcarão reunião com o Prefeito para tentar resolver a questão de contratar as funcionarias citadas acima como comissionadas. Em seguida a Conselheira Renata Gava comentou sobre a Instituição Nossa Casa, que a análise do processo de registro deve ser diferente das outras, pois é uma Organização governamental, com
programas e serviços de atendimento das politicas públicas básicas de atenção ao idoso. Renata
também perguntou se já foi feito o Cadastro do Fundo Municipal do Idoso na secretaria Nacional,
Inez informou que o cadastro já foi feito pelo gestor do fundo, esse cadastro vai propor informações detalhadas com o objetivo de levantar dados especificados dos fundos de forma a proporcionar seu registro futuro para recebimento de doações dedutíveis do Imposto de Renda, assim possibilitar a implementação de uma política de fortalecimento dos Conselhos da Pessoa Idosa em
todo o país. Assim deu por encerrado a reunião, eu, Andréia Limeira Passos, conselheira, lavrei a
presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada pelo(a) secretário(a) e Presidente

Andréia Limeira Passos
2º Secretária

Inez Machado de Lima
Presidente
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