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ATA Nº 013/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

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

 

Reunião realizada em 24/09/2019 – Horário: 08:30 horas 

 

Aos vinte e quatro de setembro de 2019, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social 1 

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

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 da Cultura, a Sra. Rosangela Maria Caldas. Representantes NÃO - 6 

GOVERNAMENTAIS: representante de sociedade Santa Rita de Cássia “Lar dos velhinhos”, 7 

Sr. Nelso Luis Sabaini – Titular; representantes de instituição religiosa com políticas explícitas 8 

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

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

representantes da AMBEP, o Sr. Valdecir Umberto Formigoni – Titular e Sr. Heronildo 11 

Mamédio de Santana – Suplente e representante de Clube da Terceira Idade, Sr. Edercival 12 

Mesquita – Titular. Presente a Secretária Executiva dos Conselhos, Sra. Camila Côgo Bonomo 13 

e demais que assinaram a lista de presença. Pauta nº 01:Deliberações referente ao Fundo 14 

Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; Pauta nº 02: Deliberações referente a 15 

divulgação dos áudios do Estatuto do Idoso; Pauta nº 03: Esclarecimentos referente ao 16 

encaminhamento do OF. COMDDIPI/SM Nº 045/2019 – Encaminhado ao Conselho Municipal 17 

de Assistência Social; Pauta nº 04: Esclarecimentos referente a participação do COMDDIPI 18 

na turma de enfermagem do CEUNES/UFES; Pauta nº 05:  Assuntos gerais.  Pauta nº 01: O 19 

conselheiro Edercival externou a importância do conselho regulamentar o funcionamento do 20 

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, perguntando se obtivemos retorno 21 

em relação a criação do Cartão Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e da conta bancária. A 22 

secretária executiva informou que a gestora da Secretaria Municipal de Assistência Social – 23 

SEMAS, solicitou novamente ao Secretário de Finanças, mas que até o momento o COMDDIPI 24 

não recebeu maiores informações referente a abertura dos mesmos. A presidente Sônia afirma 25 

que o conselho deve trabalhar para regulamentar o fundo, independente da abertura do CNPJ e 26 

conta, e cobrar para que seja tomada as devidas providências. O conselheiro José Francisco 27 

relatou que necessita conhecer mais sobre o funcionamento do Fundo Municipal de Defesa dos 28 
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Direitos da Pessoa Idosa.  Após às discussões o conselho deliberou pela criação de um grupo 29 

de trabalho, agendando reunião para o dia 15 de outubro de 2019 às 08:30 horas, para estudo e 30 

elaboração da minuta que regulamenta a utilização do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos 31 

da Pessoa Idosa, ficando acordado que a secretária executiva providenciará cópia dos 32 

instrumentos normativos que regulamenta o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 33 

Idosa. Pauta nº 02: O conselheiro Edercival, juntamente com a conselheira Sonia, informaram 34 

que na V Conferência Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, foram disponibilizados 35 

pelo Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, 22 (vinte e dois) áudios 36 

referente ao boletim da pessoa idosa, para que sejam divulgados informações sobre o Estatuto 37 

do Idoso.  O conselheiro Edercival sugeriu que os conselheiros José Francisco e Maria Helena, 38 

que são representantes da Paróquia São Mateus, verifiquem juntamente com a pastoral da 39 

pessoa idosa a possibilidade de divulgação na rádio Káiros, sendo acatado a sugestão pela 40 

plenária. Pauta nº 03: A presidente Sonia, relatou que participou da última reunião ordinária 41 

do Conselho Municipal de Assistência Social – COMASSM, em que foi entregar o relatório de 42 

visita realizado pelo COMDDIPI à Sociedade Santa Rita de Cássia.  A conselheira relatou que 43 

não foi muito bem recebida pelos conselheiros, em que expuseram opiniões que questionavam 44 

o posicionamento em relação as deliberações do COMDDIPI, como fato de ter encaminhado o 45 

relatório para o Ministério Público sem que a entidade se defende-se em relação as demandas 46 

observadas, bem como o fato da entidade até aquele momento não ter sido notificada do 47 

indeferimento da renovação do registro.  A secretária executiva informou que até o momento 48 

da reunião ordinária do COMASSM, ainda não havia encaminhado à ILPI a resolução de 49 

indeferimento do registro no COMDDIPI, mas que a mesma já foi enviada. A presidente 50 

finalizou relatando que apesar das indagações o COMAS deliberou pelo envio do relatório à 51 

Comissão de Inscrição e Fiscalização para análise. Pauta nº 04: O conselheiro Edercival, 52 

relatou que ele juntamente com a conselheira Vitória e a Secretária Executiva, estiveram 53 

presentes no dia 13 de setembro de 2019 na turma de enfermagem do Centro Universitário 54 

Norte do Espírito Santo – CEUNES, por meio de convite da professora Marta Coelho, para falar 55 

à respeito do COMDDIPI, e que foi uma manhã muito gratificante. A secretária executiva 56 

completou informando que é necessário que o COMDDIPI promova mais ações deste nível 57 

para que a sociedade tenha conhecimento de suas atribuições e importância. A presidente Sonia 58 

justificou a sua ausência na atividade tendo em vista uma crise de labirintite. Nada mais 59 

havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, eu Camila Côgo Bonomo, secretária 60 

executiva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais 61 
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conselheiros presentes. São Mateus-ES, vinte e quatro de setembro de dois mil e dezenove.  62 

 

 

 

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

 

 

 

 

Nelso Luis Sabaini                                               Edercival Mesquita 

Titular – Lar dos Velhinhos                                  Titular – Clube da Terceira Idade 

    

 

 

 

José Francisco Pereira Barbosa                         Valdecir Umberto Formigoni 
Titular – Paróquia São Mateus                              Titular – AMBEP 

 

 

 

 

Maria Helena Leite Mesquita                            Heronildo Mamédio de Santana 
Suplente- Paróquia São Mateus                            Suplente –AMBEP 

 

 

 

 

Rosangela Maria Caldas 

Titular – Secretaria de Cultura 

                                                                         


