
 

 

 

Reunião Ordinária 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata nº 03–27.04.2016 

 
 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, 1 

aconteceu às 8h30, na Sala de Capacitação do RH da Administração 2 

Municipal. -   a 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do 3 

Idoso – CMDI com a presença da Sra. Luzia, Gerente da Divisão do Sistema 4 

de Assistência da Secretaria M. de Assistência Social que vem, juntamente 5 

com a Sra. Justa, coordenadora administrativa dos Conselhos Municipais 6 

vinculados a Secretaria M. de Assistência Social, acompanhando como 7 

convidadas a Comissão de Documentos a fim de contribuírem com a 8 

experiência setorial. O presidente Senhor Antônio Santo Graff cumprimenta 9 

os visitantes  e a plenária com a maioria de seus membros, conforme consta 10 

na lista de presença anexa, para tratar dos seguintes Pontos de Pauta: 1. 11 

Aprovação da pauta 2. Aprovação da ata anterior 3. Justificativas de faltas 4. 12 

Parecer da Comissão de documentos sobre Revisão da Resolução 017 e 13 

018/2014 ref. inscrição das entidades; 5. Revisão da Comissão de 14 

Documentos 6. Assuntos Gerais: Atos do Poder Executivo 7. Informes: 15 

Reunião da Comissão de documentos para Discussão sobre Plano M. dos 16 

direitos do Idoso. Ponto 1. Aprovação da Pauta: Em votação é aprovada por 17 

todos. Prosseguindo para o Ponto 2. Aprovação da ata anterior, o 18 

documento  é aprovado por todos. Ponto 3: Justificativa de Faltas: A Sra. 19 

Cleonice informa que o Sr. Derli e Ricardo justificam a ausência devido a 20 

organização e abertura dos jogos municipais e ainda que a Sra. Salete - 21 

FAG - justificou a ausência pois tem compromisso com o Ministério do 22 

Trabalho. Ponto 4. Parecer da Comissão referente Revisão da Resolução 23 

017 e 018/2014 sobre a inscrição de entidades. A Sra. Cleonice explica que 24 



a comissão reuniu-se três vezes e na ultima o advogado, Dr. Telles, da 25 

Secretaria Municipal de Assistência Social, a pedido da comissão 26 

compareceu para assessorar e esclarecer dúvidas. Continuando a Sra. 27 

Cleonice procede a leitura do Parecer da Comissão de Documentos que têm 28 

como indicação a plenária “revisão total da Resolução 017/2014 29 

regulamentando os parâmetros e procedimento ao CMDI – Conselho 30 

Municipal dos Direitos do Idoso para a inscrição e renovação de inscrição 31 

das entidades governamentais e não governamentais sem fins econômicos 32 

estabelecendo parâmetros, reorganizando em capítulos, readequando 33 

requisitos, instituindo a inscrição dos regimes de atendimento dos serviços, 34 

programas, projetos no atendimento e assistência a pessoa idosa e 35 

estabelecendo procedimentos para a renovação da inscrição, trâmites dos 36 

documentos (instituindo os recursos e prazos para analise e deliberação 37 

final), indeferimento, condições para interrupção do atendimento e 38 

cancelamento da inscrição, instituindo no total sete capítulos e que além da 39 

melhoria de alguns artigos são acrescentados mais 17 totalizando 28 artigos. 40 

No Capitulo I são instituídos de acordo com exigência do estatuto do idoso 41 

os regimes de atendimento e que isto é importante para saber quais são as 42 

entidades e serviços que devem inscrever seus serviços e também que 43 

serviços podem requerer financiamento pelo Fundo M. do Idoso, que 44 

surgiram algumas dúvidas e fizeram uma consulta ao Conselho Estadual e 45 

Nacional, mas não receberam retorno por isso deixaram os programas e 46 

serviços da área da saúde, cultura e esporte de forma genérica apenas 47 

como serviços, programas ou Projetos especiais ao contrário da politica de 48 

assistência social que possui tipificação dos serviços e que estavam 49 

primeiramente separados pela complexidade do serviço, mas agora estão 50 

separados apenas pela área de atendimento. Capítulo II – dos requisitos 51 

para inscrição das entidades: No art. 4º e 5º a Sra. Inês sugere que seja 52 

acrescentado cópia autenticada dos documentos e que o pedido da inscrição 53 

não seja pessoalizado ao presidente e apenas ao Conselho Municipal do 54 

Idoso, em votação todos concordam. A Sra. Cleonice ressalta novamente a 55 

assessoria do Dr. Telles e no caso do inciso VI do art. 5º - apresentação da 56 



Certidão negativa de antecedentes criminais, ele reforçou a apresentação 57 

destes documentos inclusive com apresentação da certidão estadual e 58 

federal, pois as entidades poderão estar recebendo recursos 59 

governamentais e também administrando serviços e prestando atendimento 60 

a cidadãos e a direção da entidade de acordo com o estatuto do idoso 61 

precisa comprovar idoneidade e que esta é uma exigência normal realizada 62 

pelos órgãos públicos, porém não considerou adequada a proposta anterior 63 

de em caso de positiva apresentar justificativa, pois isto poderia complicar a 64 

avaliação do conselho e gerar consequências desagradáveis e por isso 65 

propôs a redação conforme se apresenta. A Sra. Inês e Luzia reforçam que 66 

os demais Conselhos fazem a mesma exigência e os três precisam 67 

funcionar de forma harmônica. A Sra. Cleonice segue a leitura sempre 68 

explicando e justificando as modificações realizadas e as inclusões dos 69 

artigos. No artigo 12 explica que anteriormente a Secretaria Executiva é 70 

quem protocolava e conferia a documentação e agora com a nova redação 71 

esta atribuição é repassada à comissão de documentos que realizará análise 72 

e parecer para posterior deliberação e isto veio facilitar, pois nem sempre o 73 

técnico esta presente para proceder à conferência da documentação e que 74 

antes se exigia que estivesse completa para poder receber e protocolar. No 75 

Capítulo III – Da renovação da inscrição – artigo 13 – é incluído o inciso V – 76 

cópia das alterações de estatuto no caso de Fundações e VI – cópia das 77 

alterações contratuais no caso de ILPI – instituições de longa permanência 78 

para pessoas idosas e o artigo 9º da Resolução anterior é modificado e 79 

incluído como parágrafo segundo permitindo a apresentação de justificativa 80 

no caso de ausência de algum documento, cabendo ao CMDI avaliar a 81 

possibilidade de renovação da inscrição. No Capítulo IV – Do Trâmite da 82 

Inscrição – são incluídos três artigos novos. No Capítulo V – Do 83 

indeferimento da inscrição da entidade são incluídos mais quatro artigos e o 84 

presidente, Sr. Antônio, solicita que no artigo vinte seja modificada a 85 

redação, pois se estiver faltando apenas um documento e a entidade 86 

reapresentar o documento em curto tempo ela não precise ingressar com 87 

novo pedido de inscrição e sugere assim que seja estabelecido um prazo 88 



para reapresentação. A Sra. Luzia alerta que o indeferimento pode estar 89 

relacionado a estrutura física  o que demandaria mais tempo. A Sra. 90 

Cleonice argumenta que isto é comprovado através de alvará. A Sra. Adí e a 91 

Sra. Amália contribuem com sugestão da apresentação dos documentos 92 

faltantes dentro do prazo. A Sra. Inês reforça e sugere a redação que “a 93 

entidade poderá logo que corrigir a irregularidade apontada apresentar os 94 

documentos faltantes estando dentro do prazo de validade ou solicitar novo 95 

pedido de inscrição”. Em votação a proposta é aprovada pelos presentes. 96 

Prosseguindo o Capítulo VI – Da interrupção do atendimento e 97 

Cancelamento da Inscrição possui dois artigos, sendo novo o artigo 22  (do 98 

cancelamento) e a Sra. Luzia questiona a redação do inciso I – que fala 99 

sobre irregularidades técnicas ou administrativas incompatíveis com o 100 

estatuto. A Sra. Inês comenta que se são irregularidades são incompatíveis. 101 

Os conselheiros apresentam questionamentos diversos sobre estas 102 

irregularidades. Prosseguindo no Capítulo VII – Das Disposições Gerais – A 103 

Sra. Cleonice informa que a Sra. Salete/Fag, membro da Comissão, que não 104 

pode permanecer na reunião, sugeriu a inclusão de um artigo no inicio deste 105 

Capítulo com a seguinte redação “As politicas municipais de atendimento 106 

deverão indicar técnico de referência para realizar orientações necessárias a 107 

qualquer entidade governamental ou não governamental que pleitear a 108 

inscrição junto ao Conselho, em relação a documentação necessária, a 109 

elaboração do Plano de Trabalho, relatório e emitir parecer de capacidade 110 

efetiva para obtenção da inscrição” e esclarece que na Resolução atual no 111 

inciso V do artigo 8º previa parecer de funcionamento dos órgãos pertinentes 112 

no caso de projetos intersetoriais com outras politicas mas como os demais 113 

Conselhos não realizam inscrição de entidades e as Secretarias não 114 

realizam também monitoramento ou fiscalização com exceção da  vigilância 115 

sanitária e os bombeiros que realizam fiscalização e  avaliação do serviço e 116 

que assim em discussão anterior o inciso foi retirado pois a vigilância que 117 

segue legislação específica e o setor de alvará emitem o parecer quando 118 

liberam a documentação. A Sra. Luzia argumenta que este artigo foi copiado 119 

da proposta de Resolução do CMDCA e que ainda esta em discussão e que 120 



isto já causou confusão anteriormente e que na proposta deles este artigo 121 

está vinculado a outros dispositivos e que as demais Secretarias não 122 

possuem técnicos de referencia específicos. A Sra. Cleonice argumenta que 123 

consultou a Sra. Justa e que ela informou que as Secretarias tinham 124 

indicado estes técnicos. A Sra. Luzia argumenta que, entretanto eles não 125 

têm função especifica e habilidade distinta, pois não possuem esta 126 

metodologia e que a estratégia  acaba não surtindo o efeito desejado pois 127 

eles não tem esta prática, diferente da Secretaria de Assistência social que 128 

possui equipe técnica e que é mais apropriado que o técnico da Secretaria 129 

Executiva realize as orientações, pois esta preparado para isto, sendo este 130 

seu papel, e que a Comissão em conjunto com os conselheiros 131 

representantes daquela politica realizem em conjunto a visita pois seria 132 

preciso estabelecer um fluxo ou protocolo para análise desta documentação 133 

com os técnicos parceiros. A Sra. Inês argumenta que o artigo fala em 134 

técnico de referência e não conselheiro e que ele deverá atestar a 135 

capacidade efetiva da entidade e que a proposta é séria e interfere nos 136 

demais dispositivos, pois não há nada que especifique os procedimentos 137 

para avaliação e parecer destes técnicos e sugere que a proposta seja 138 

retirada ou volte a comissão. O Sr. Santo Savi apoia pois entende que isto 139 

não está claro. A Sra. Inês argumenta que se o artigo não foi discutido pela 140 

comissão não poderia ser inserido no parecer. A Sra. Cleonice argumenta 141 

que solicitou a comissão sugestões quanto ao parecer, porém em relação à 142 

redação, mas de qualquer forma o assunto está em debate e qualquer 143 

conselheiro pode fazer sugestões para inclusões ou mudança e que a 144 

plenária é soberana. A Sra. Luzia propõe então que o artigo permaneça, 145 

mas que seja incluído um parágrafo falando sobre o estabelecimento de um 146 

fluxo para análise da documentação pelo técnico da executiva, comissão e 147 

técnico da secretaria a fim para que o processo não seja atropelado caso 148 

contrário o procedimento ficará solto e causará confusão. A Sra. Cleonice 149 

inclui o parágrafo sob orientação dos presentes. A Sra. Inês orienta que 150 

posteriormente a Comissão deverá se reunir para organizar este roteiro ou 151 

fluxo e depois apresentar a plenária sendo este protocolo publicado também 152 



como Resolução. Em votação a redação final da proposta de Resolução é 153 

aprovada por todos os presentes. Continuando a Sra. Cleonice fala sobre a 154 

proposta de revisão da Resolução 018/2014 para entidades com fins 155 

econômicos, mas que a Sra. Salete apresentou também algumas dúvidas 156 

relativas aos regimes de atendimento que precisam de melhor 157 

esclarecimento pois na proposta não foram previstas as entidades com 158 

propostas de trabalhar como Centro Dia ou administração de condomínios. 159 

O Sr. Antônio Santo propõe que diante disto e pelo adiantado da hora esta 160 

proposta de resolução volte a comissão e seja encaminhada na próxima 161 

reunião. A Sra. Amália reclama que os membros da comissão tem que se 162 

envolver e também ter oportunidade de  expressar suas dúvidas. A Sra. 163 

Cleonice informa que tiveram dificuldades para reunir a comissão. A Sra. 164 

Inês solicita que os membros da comissão participem efetivamente e com 165 

seriedade procurando se inteirar da discussão. Prosseguindo o presidente 166 

passa para o Ponto 5 – Revisão da Comissão de Documentos: A Sra. 167 

Cleonice fala que os representantes do esporte não tem possibilidade para 168 

se reunir à tarde bem como a representante da OAB e que isto está 169 

causando dificuldades porque pela manhã às vezes não é viável e que esta 170 

comissão está sendo muito solicitada, com muitas responsabilidades e que 171 

as demais estão ficando ociosas e seria preciso rever o regimento mas por 172 

enquanto podemos incluir novos conselheiros nesta Comissão. O Sr. Santo 173 

Savi e a Sra. Inês se apresentam para participar desta comissão. A Sra. Ana 174 

Maria da Secretaria da Agricultura informa que esta pedindo seu 175 

afastamento do Conselho Municipal. A Sra. Cleonice informa que esta 176 

Secretaria esta indicada em lei para compor o Conselho e que estamos em 177 

final de mandato governamental, seria melhor aguardar para pedir este 178 

afastamento e que ela precisa oficializar pois a Secretaria deverá indicar 179 

outro representante. A Sra. Egídia se oferece para participar como 180 

convidada pela soc. civil. Ponto 6 – Assuntos Gerais: A Sra. Cleonice fala 181 

sobre os Atos do Poder Executivo – Decreto 12.837 publicado em 24 de 182 

março do corrente ano que fala sobre o corte de verbas e que isto poderá 183 

afetar a programação de eventos e para maior conhecimento está disponível 184 



no Portal do município.  Sem mais a acrescentar o presidente Sr. Antônio 185 

Santo encerra a reunião agradecendo a presença de todos e eu, Cleonice, 186 

finalizo a ata que vai assinada pelos presentes conforme lista anexa. 187 


