
 

ATA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIAÇÕES DE 
IDOSOS DO BRASIL – RIAAM BRASIL, REALIZADA NOS DIAS 11, 12, 13 e 14/09/2018, NA SEDE PROVISÓRIA DA 
RIAAM BRASIL EM BELO HORIZONTE. Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2018, a partir das 09:55 

horas, foi iniciada a III Reunião Ordinária conjunta, com a abertura das Comemorações dos 12 Anos da 
RIAAM BRASIL, no Auditório do SINTTEL/MG, localizado na Avenida Amazonas, 491 – 5º Andar -  Centro 
– Belo Horizonte/MG, após o Hino Nacional, a Presidente Sra. Maria Machado Cota, procedeu a saudação 
de chegada a todos os presentes e fez um breve relato das atividades da RIAAM BRASIL, durante estes 
12 anos de existência oficial, agradeceu a presença de todos e a seguir passou a apresentar com o auxílio 
do Datashow, um estudo de pesquisa que foi desenvolvida pela RIAAM BRASIL sobre “Acessibilidade” e 
sua importância na vida do Idoso e das pessoas com dificuldade de locomoção, assim como as condições 
precárias de habitação e saúde. Na oportunidade, a Professora Geisa Moreira, Coordenadora de Políticas 
da Pessoa Idosa da Prefeitura de Belo Horizonte, em sua intervenção, deu informes sobre o Calendário 
dos Eventos do mês Outubro programados para a Semana de Comemorações do Dia Internacional do 
Idoso. Após a exposição, iniciou-se um pequeno Coquetel pela comemoração dos 12 Anos da RIAAM 
BRASIL, findo o qual foram encerradas as comemorações do aniversário dos 12 Anos. A partir das 14:30 
horas, foi dado continuidade à III Reunião já na sede provisória da RIAAM BRASIL situada à Rua dos 
Caetés, 530- sala 1101 – Centro – Belo Horizonte/MG, para discutir e deliberar sobre a seguinte  PAUTA: 
1) – Dia 11/09/2018 – Parte da manhã a partir das 09:00 horas – No Auditório do SINTTEL/MG, localizado 
na Av. Amazonas, 491 – 5º Andar – Centro – Belo Horizonte/MG – Comemoração dos 12 Anos da RIAAM 
BRASIL – com a Palestra sobre Acessibilidade – Coquetel comemorativo – Seguido de debates (em 
substituição ao XI Seminário de Capacitação previsto para esta Reunião) – Na parte da Tarde a partir das 
14:30 horas – a III Reunião será iniciada na Sede Provisória da RIAAM BRASIL localizada na Rua Caetés, 
530 – 11º Andar – Centro – Belo Horizonte/MG ; 2) – A partir das 9:00h do dia 12/09/2018 -  Iniciando com 
a primeira reunião do Conselho Consultivo ( Definições das Reuniões e Competências);  3) – Leitura, 
discussão das ATAS das Reuniões anteriores; 4) – Discussão/atualização do Planejamento Estratégico, 
visando a ampliação da RIAAM BRASIL;  5) – Homologação de filiações (se houver); 6) – Informes das 
atividades dos membros da Diretoria Executiva e das RIAAM’s Estaduais; 7) – Informes financeiros/valores 
que ainda não foram creditados, pelas entidades filiadas da RIAAM Brasil;  8) – Avaliação do Cumprimento 
das Resoluções das reuniões anteriores; 9) – Assuntos Gerais. Sobre o item 1:- Foram realizadas com 
sucesso as Comemorações do aniversário de 12 anos da RIAAM BRASIL no Auditório do SINTTEL/MG, 
de acordo com o que foi acima descrito. Sobre o Item 2 -: A presidente Sra. Maria Machado Cota, efetuou 
a leitura dos Artigos 40, 41 e 42 do Estatuto Social da RIAAM BRASIL referentes ao Conselho Consultivo, 
sua composição, periodicidade de Reuniões e suas competências; ficando definido que o mesmo reunir-
se-á sempre com a Reunião de Diretoria Executiva e extraordinariamente quando houver necessidade.   
Sobre o Item 3 -  A ATA da I Reunião lida pela Presidente da RIAAM/RJ, Sra. Clara Cibele Santiago 
Sabença e a ATA da II Reunião lida pelo Presidente da RIAAM/MG,  Sr. Jorge Vieira Lara, colocadas em 
discussão, foram aprovadas por unanimidade. Sobre o Item 4 - Após os debates, foi aprovado a criação 
de uma Comissão formada pelo seguintes membros: Ana Lúcia de Souza Carvalho, Heraldo Leite, Mauro 
Veríssimo, Jorge Vieira Lara e Rita Souza para discutir e apresentar   o seguinte roteiro para o novo 
Planejamento Estratégico: MISSÃO - Promover, Facilitar, Organizar o movimento associativo dos idosos, 
aposentados e pensionistas estimulando a participação cidadã. VISÃO - Ser referência na 
representatividade dos idosos, aposentados e pensionistas perante a sociedade. VALORES  - Capacidade 
de interação - Ética - Tolerância - Fraternidade/Trabalho/Esperança - Solidariedade.  Sobre o Item 5 -  
Não houve pedido de filiação à RIAAM Brasil. Sobre o Item 6: - Clara Cibele Santiago Sabença, 
Presidente da RIAAM/RJ em sua intervenção,  informou sobre as dificuldades na regularização da 
documentação perante o Cartório de Pessoa  Jurídica, porém acredita que na próxima ida ao Cartório 
terão o problema solucionado, estão neste momento fazendo a coleta de assinatura dos membros da 
RIAAM/RJ. Informou também sobre o contato feito com o Presidente da Associação de Aposentados de 
Macaé/RJ, Sr. Sebastião de Paula Piraí e que o mesmo demonstrou interesse em fazer parte da RIAAM 
BRASIL, mas que o mesmo terá um trabalho junto aos seus pares. Aguardam  portanto o resultado final do 
processo;  Raimundo Nonato, em sua intervenção, falou da dificuldade financeira pelo qual vem passando 
a sua entidade o SINDMAR  decorrente  da crise no setor naval, pois a maioria dos trabalhadores  do setor 
vem perdendo seus postos de trabalho como resultado do encerramento das atividades nos estaleiros 
causando redução da receita financeira da entidade. Rômulo de Carvalho, em sua intervenção, entregou 
neste momento farta documentação sobre Previdência Social,  tabela de reajuste do Salário Mínimo desde 
a sua criação em 1940 até os dias de hoje. Chamou a atenção sobre as revisões de benefícios 
determinadas pela justiça no TRF4, onde estão previstas entre outras: Revisão da Vida Toda, 
Reaposentação, benefícios de aposentadorias por invalidez, pensões e etc. finalmente foi informado que 



 

amanhã dia 13/09/2018 teremos uma reunião com a senhora Geisa Maria Moreira Coordenadora da 
Política do Idoso na Prefeitura de BH que manifestou o interesse de firmar parceria com a RIAAM Brasil 
com o intuito de levarmos a frente a discussão sobre a modalidade de ensino voltada para a alfabetização 
dos idosos. Maria Machado, em sua intervenção, informou sobre as dificuldades da ASEAPPREVS 
concluir o processo de registro da documentação resultante da eleição de Diretoria, o que vem causando 
transtornos à entidade. Falou também que junto com o SINTTEL/MG estão em processo de aquisição do 
aparelho de aplicação de raio laser para tratamento de dores articulares e feridas crônicas. Este aparelho 
será colocado em sala cedida pelo sindicato e atenderá os associados da ASEAPPREVS e categoria 
telefônica (aposentados e trabalhadores da ativa). Luiza informou sobre a viagem à Lambari/MG que será 
realizada em outubro de 2018. Não é uma viagem de evento exclusivo da ASEAPPREVS, mas teremos 
participação em evento realizado por parceiros. Falou também, do evento,  realizado anualmente 
designado como Festival de Idoso Protagonista, em Lambari/MG, onde Maria Machado Cota foi convidada 
para realizar palestra sobre direitos sociais dos Idosos. Neste evento estará enquanto representante da 
RIIAAM Brasil, o que sem dúvida é uma oportunidade para divulgar a entidade. Sobre o item 07 – 
Raimundo Nonato, em sua intervenção, informou que a situação financeira da RIAAM Brasil ainda não 
está muito boa, mas vem crescendo a sua receita permitindo cumprir com suas obrigações financeiras. 
Informou ainda que a média mensal das despesas fixas são de aproximadamente de R$4.000,00 ( quatro 
mil reais) incluindo as despesas previstas com assessoria jurídica. Informou ainda que o saldo existente na 
conta bancária na CEF, no dia 31 de agosto de 2018 registrava o valor de R$18.073,18 ( Dezoito mil, 
setenta e três reais de dezoito centavos). Neste momento também foi apresentado pelo  senhor Raimundo 
Nonato a necessidade da Presidente senhora Maria Machado Cota realizar visitas a alguns estados com o 
objetivo de divulgar o trabalho  que vem sendo realizado pela mesma. Foi citado como prioridade a visita 
aos estados do Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Mato do Grosso do Sul e São Paulo, o que 
foi aprovado pelos presentes. Na seqüência a Sra. Camila Fassini fez uma apresentação do projeto que 
vem desenvolvendo na área de informática visando à facilitação do trabalho burocrático/administrativo 
como substituição ao que vem sendo feito manualmente. Sobre o Item 8 - Maria Machado Cota justificou 
sobre a não realização do XI Seminário previsto para esta data pela falta de agenda de um dos 
convidados  que deveria abordar o Tema: Controle Social. Informou  que consultou os demais Diretores 
decidindo pela comemoração dos  12 anos da entidade, com  tentativa de pelo menos a realização de uma 
palestra sobre o tema: Acessibilidade o que tentaram até a véspera do evento, não sendo possível  a 
realização da mesma. Quanto às demais resoluções estas foram cumpridas. Sobre o Item 9 - Maria 
Machado Cota, em sua intervenção, falou sobre a necessidade da RIAAM BRASIL ter uma assessoria 
jurídica e para isso entrou em contato com um profissional de sua confiança, explicando minimamente as 
demandas da entidade e pediu que o mesmo, caso, fosse de seu  interesse,  que enviasse uma proposta 
de trabalho com respectivo valor de honorários. O que foi feito por ele e apresentado à Diretoria onde teve 
a aprovação, com honorário de um salário mínimo mensal. Proposta aceita pelo grupo.  Airton Januário 
informou que não foi aceito para exercer o cargo de Presidente da ASTAPEN, sob alegação de que já é 
membro da RIAAM BRASIL e da ASEAPPREVS. Pediu que seja criado um núcleo da ASEAPPREVS na 
regional Nordeste de Belo Horizonte, tendo sido orientado por Maria Machado, a colocar este assunto 
como ponto de Pauta na reunião da Diretoria da ASEAPPREVS, o que foi acatado pelo mesmo. Tendo  
sido discutido todos os assuntos pautados a presidente Sra. Maria Machado Cota deu por encerrada a 
reunião às  17:55 horas do dia 12 de setembro de 2018, ficando para os dias 13 e 14 de setembro a 
conclusão da documentação, que foi encerrada às 14:00 horas do dia 14/09/2018. E para constar eu, 
Raimundo Nonato de Souza, Secretário “ad hoc” lavrei a presente ATA, que depois de lida, discutida e 
achada exata e conforme o ocorrido vai assinada pela Presidente e por mim, que a escrevi e assino.  Belo 
Horizonte, 11, 12, 13  e 14 de setembro de 2018...............................................................  
 
 
 
 
                  Raimundo  Nonato de Souza                                             Maria Machado Cota  

Secretário “ad hoc”                                                 Presidente da Reunião 

 

 

 


