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2ªATA ORDINÁRIA: 01 DE FEVEIRO DE 2022   

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois as quatorze horas 

na sala de reuniões dos conselhos, localizado na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, na rua vinte e quatro de fevereiro, número quinhentos 

e setenta e nove, no centro de Capão Bonito-SP, reuniram-se em ordinária o 

Conselho Municipal do Idoso. Estavam presentes na reunião: Sr. Ailton Silva, Sr. 

Alan Senciatti de Proença, Sr. Álvaro Silvio, Sra. Ariane Leira, Sra. Edma 

Schinitz, Sr. Giuliano de Oliveira, Sra. Rosa Takami, Sra. Rosangela Bloes, Sra. 

Taís Barbosa, sob a presidência da Sra. Maria Helena de Eugenio. A Presidente 

deu início a reunião cumprimentando a todos, e prontamente agradeceu a 

presença do senhor vereador Alan Senciatti. A Presidente expos a primeira 

pauta, que diz respeito a um pequeno Plano de Ações para melhorias e projetos 

que beneficiem os idosos do município, e a mesma mostrou grande preocupação 

com a necessidade de reforma no Centro Dia Quero Vida, diz já ter procurado o 

Secretário de Governo Sr. José Saito, e o mesmo perguntou por qual motivo o 

Quero Vida ainda não solicitou a reforma no período de pandemia, então Sr. Alan 

afirma que já esteve lá para conhecer de perto os problemas de estruturas 

existentes no setor e se dispôs a ajudar em conseguir recursos para mudar essa 

realidade; ainda em proveito, a Sra. Ariane destaca a importância da recreação 

dentro do serviço, a falta que vem fazendo para os idosos, e ainda cita também 

a falta de profissionais da saúde dentro do espaço, porquanto muitos idosos que 

gostariam de usufruir do serviço são impossibilitados porque fazem uso de 

medicamentos controlados, e o Quero Vida não dispõe de profissionais para 

fazer o controle e auxilio desses medicamentos, também foi discutido a 

possibilidade em procurar os órgãos de saúde do município para averiguar a 

volta gradativa dos serviços diante da pandemia, para auxiliar os idosos nessa 

fase atual. Em seguida Sr. Ailton traz ao conhecimento do Colegiado e faz um 

agradecimento ao vereador presente pelo mesmo ter conseguido uma emenda 

parlamentar para a compra de um veículo exclusivo para o Conselho do Idoso, 

desta forma Sr. Alan ainda reforça que equipamentos ainda foram destinados 

além do veículo. Em seguida, sr. Álvaro pergunta ao vereador, por qual motivo 

determinada entidade recebeu emendas parlamentares e os asilos de idosos 
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não teriam recebido, a sra. Ariane usa a palavra e explica que na verdade a ajuda 

chegou a outras entidades também, mas não foi divulgado, então Sr. Alan replica 

e confirma esta informação, de que o mesmo só divulga seus esforços quando 

de fato eles se concretizam. A sra. Rosângela Bloes, cidadã convidada presente 

na reunião, pede a palavra e expõe dificuldades que segundo ela o bairro Santa 

Rosa vem enfrentando devido a festas em horários elevados e com público que 

oferecem riscos aos cidadãos de bem ocorridos no salão de festas do Asilo São 

Vicente de Paula, sr. Giuliano replica e afirma que não é a intenção da entidade 

em prejudicar ou trazer incômodos para a população com as festas, mas elas 

são privadas e são uma fonte de renda para se manter o asilo, afirma ainda que 

o exagero de sons e músicas nem sempre são provenientes exclusivamente do 

salão de festas da entidade, mas também de outros locais com festas 

clandestinas e reuniões indevidas no parque das águas, porém destaca que a 

entidade está aberta a sugestões e que poderá estudar a situação para se achar 

uma saída viável, então sra. Rosangela sugere um estudo de causas para se 

chegar a um outra forma de arrecadação de rendas e até mesmo se necessário 

trazer outra utilidade para o salão de festas. A sra. Ariane faz um breve resumo 

do Plano de Trabalho e cita que uma das sugestões colocadas seria a 

capacitação e contratação de mais profissionais de saúde especializados na 

saúde da pessoa idosa; o colegiado ainda sugere outra questão, que é a 

possibilidade de haver um setor jurídico no município que atenda 

especificamente a pessoa idosa, e que muitos pela fragilidade são vítimas de 

bancos ou até mesmo de pessoas próximas que os usam para financiar 

empréstimos com juros abusivos, desta forma iriam resolver e evitar muitas 

dessas questões no município. Na sequencia ainda a sra. Ariane explana outra 

sugestão do plano, que é a de se fazer uma parceria com o setor da saúde e 

entidades para se efetuar empréstimos de equipamentos, como camas 

hospitalares, cadeiras de roda, cadeira de banho, entre outros, e assim o sr. Alan 

informa que já há esse sistema, porém no período pandêmico o setor da saúde 

faz uso total de seus equipamentos, impossibilitando empréstimos. Após todas 

as sugestões serem esclarecidas, o sr. Alan se propõe a buscar mais 

informações, orientações e fazer todo possível que as sugestões colocadas 
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possam ser uma realidade. Nada mais havendo a declarar, desta forma a 

Presidente encerra a reunião e agradece a participação de todos. Segue a 

presente ATA, assinada por mim, Diego Augusto Martins de Matos, 

_____________________________, Secretário Executivo do Conselho e os 

demais presentes. 

 

Ailton da Silva, ___________________________________________________ 

Alan Senciatti de Proença ___________________________________________ 

Álvaro Silvio do Amaral, ____________________________________________ 

Ariane Aparecida de Almeida Ferreira Leria _____________________________ 

Edma Alberton Schinitz, ____________________________________________ 

Giuliano Guimarães de Oliveira, ______________________________________ 

Maria Helena de Eugênio, __________________________________________ 

Rosa Tiyoko Takami, ______________________________________________ 

Rosângela Bloes _________________________________________________ 

Taís dos Santos Hussar Barbosa, ____________________________________ 

 


