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Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI, realizada 1 

no dia 10 de outubro de 2017, às oito horas e trinta minutos, em primeira chamada e 2 

às nove horas em segunda, no auditório da Secretaria Municipal de Esportes - 3 

SEMES na Praça Engenheiro José Rebouças, s/ nº Ponta da Praia - Santos-SP, com 4 

a participação dos Conselheiros e Colaboradores para, de acordo com o Edital de 5 

Convocação publicado no Diário Oficial da cidade de Santos/SP, no dia 04 outubro 6 

de 2017, deliberar a seguinte ordem do dia: Item a) Leitura e Deliberação da Ata da 7 

AGO de 12 de setembro de 2017; Item b) Assuntos de diretoria; Item c) Informe das 8 

câmaras; Item d) Assuntos Gerais. O presidente, Devanir Paz, abriu a assembleia 9 

cumprimentando a todos e solicitando a aprovação da plenária para a alteração da 10 

pauta e inclusão da deliberação de emissão de certificado de inscrição no CMI de 11 

uma ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) que não constou da 12 

convocação. A plenária aprovou a solicitação. Item a) Apreciação e deliberação da 13 

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 12 de setembro de 2017 – O presidente 14 

solicitou a votação para a aprovação da ata sem a leitura da mesma, pois foi 15 

encaminhada, por email para o conhecimento e observações dos conselheiros com 16 

uma semana de antecedência. Alertou também para a disponibilidade da versão 17 

impressa.  A plenária aprovou a ata por unanimidade. O presidente agradeceu a 18 

Secretaria de Esportes pela colaboração, de mais uma vez, haver cedido o auditório 19 

para a realização da assembleia. Item b) Assuntos da Diretoria – O presidente 20 

expos as justificativas documentadas de ausência dos conselheiros do mês anterior 21 

que não haviam sido relatadas: Selley Storino, representante do Fundo Social de 22 

Solidariedade - FSS; e Rainisa Nogueira Assaf da População Idosa; e as ausências 23 

do mês atual: Helena dos Santos, População Idosa; Renato de Almeida, Sindicato 24 

Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI; Mirnamar Pinto da 25 

Fonseca Pagliuso, Conselho Regional de Psicologia; Marineide Freire, Secretaria de 26 

Assistência Social; Ana Bianca Flores Ciarlini, Coordenadoria de políticas publicas 27 

da pessoa idosa; Ana Carolina Tani Kader, Secretaria de Turismo; Marilene Andrade 28 

Silva, INSS; e Claudio Rodrigues Gutierrez, Companhia de Engenharia de Tráfego – 29 

CET. O presidente passou a palavra para a conselheira Hidely do Nascimento para 30 

os informes sobre o “Encontro de conselheiros estaduais e municipais- SP” realizado 31 

no dia 25/09 em São Paulo, no Auditório  da  Secretaria  de  Desenvolvimento Social 32 

(SEDS) ao qual ela e a conselheira Ana Carolina Tani Kader estiveram presentes. A 33 

conselheira Hidely relatou que houve três apresentações e que o Conselho Estadual 34 

avisou que disponibilizará as palestras posteriormente; 1- Sra. Marli Cortes que falou 35 

sobre o programa cidade Amiga do Idoso e do programa Hospital Amigo do Idoso, 2- 36 

Sr. Fabio Ribas – consultor de políticas públicas para o idoso que expos a 37 

importância do Conselho fazer um diagnóstico da população idosa e manter o 38 

diálogo com os vereadores. Quanto aos Fundos dos direitos da pessoa idosa o 39 

palestrante deixou claro que o ponto de partida do Diagnóstico da população para se 40 

avaliar projetos para o fundo é a autoavaliação do Conselho e 3- uma palestra com o 41 

Sr. Ricardo Felleger – administrador do fundo do estadual que falou sobre os 42 

Recursos Financeiros do Fundo. A seguir, o presidente falou da importância do 43 
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Cadastro BPC/LOAS para Pessoas Idosas - Até dezembro de 2017 e para Pessoas 44 

com Deficiência - Até dezembro de 2018.  Ressaltou também que o beneficiário que 45 

não se cadastrar dentro do prazo terá seu benefício cancelado e que o cadastro feito 46 

há mais de dois anos deve ser atualizado. Sobre a Cartilha para os Conselheiros, 47 

que está sendo realizada e que foi enviada aos conselheiros por email, o presidente 48 

solicitou a todos que retornem com observações até a próxima assembleia para que 49 

esta possa ser finalizada e entregue na posse dos novos conselheiros. Item d) 50 

Informe das câmaras: a câmara de legislação, através da conselheira Flavia 51 

Valentino, informou que a câmara está trabalhando para a realização de uma 52 

Resolução Normativa que dispõe sobre a inscrição das organizações 53 

governamentais e não governamentais no Conselho e que inclusive revogue as 54 

anteriores.  A conselheira Ana Lucia de Rezende Sant’Anna, representante da 55 

Secretaria de Cultura, falou da necessidade da existência de um técnico – assistente 56 

social que estivesse presente no CMI para a análise das documentações 57 

apresentadas. Sobre a câmara de fiscalização a conselheira Regina, coordenadora 58 

da câmara, falou da dificuldade encontrada para o agendamento do carro para a 59 

realização das visitas e do número reduzido de pessoas na reunião da câmara. A 60 

conselheira Ana Lucia reforçou a necessidade do CMI treinar os conselheiros para a 61 

atuação nessa câmara. O presidente aproveitou o enfoque da câmara de 62 

fiscalização, para nesse momento, deliberar com a plenária sobre a emissão de 63 

certificado de inscrição no CMI da ILPI a qual havia solicitado inclusão na pauta, 64 

porém foi decidido suspender a deliberação nessa assembleia. A câmara de 65 

planejamento não teve informes porque está no aguardo para finalizar a cartilha dos 66 

conselheiros. Sobre a Pré e Conferência municipal a conselheira Flavia Valentino fez 67 

algumas observações do que faltou para a realização e o que pode ser melhorado 68 

para o próximo biênio como a realização do regimento interno e a discussão sobre 69 

as representatividades no Conselho. Item e) Assuntos Gerais: A conselheira Edith 70 

Helena Fernandes Ribeirão, Secretaria de Esportes, falou dos Jogos Regionais do 71 

Idoso – JORI que compreendem catorze modalidades e que se houver interesse de 72 

algum idoso (a) na participação dos jogos é só entrar em contato com a secretaria. A 73 

conselheira pediu também ajuda do CMI para a reivindicação de melhores condições 74 

nos alojamentos quando a delegação dos atletas idosos se desloca para fora do 75 

município para a realização dos jogos. A vice-presidente Eliza Montrezol convidou 76 

para a participação no Fórum Social da Baixada Santista no período de 17 a 19 de 77 

novembro de 2017. Esse evento é de natureza suprapartidária, e tem por finalidade 78 

integrar e fortalecer as diversas formas de representação organizada da sociedade 79 

de forma que resultem na conquista de melhores e efetivas condições de dignidade 80 

e qualidade de vida a todos os segmentos da população regional. Foi solicitado que 81 

fosse enviado email para os conselheiros sobre o evento. O conselheiro João 82 

Inocêncio C. de Freitas falou sobre o que considerou como algumas falhas na 83 

realização da Pré e da Conferência Municipal e fez sugestões para a melhoria da 84 

próxima, tais como: discussão sobre temáticas específicas com quem quiser 85 

participar.  O Sr João Carlos, participante eleito na conferência para o próximo 86 
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biênio, pede esclarecimento de como são realizadas as fiscalizações nas ILPIs, se 87 

há algum instrumento que orienta as fiscalizações. A conselheira Flavia Yara 88 

esclarece dizendo que há um roteiro orientador da fiscalização, registrado em 89 

Resoluções Normativas. A conselheira Flavia Valentino se propôs a fazer 90 

capacitação de conselheiros e falou também da sua participação na Conferência 91 

Estadual de Assistência Social, no período de 03 a 05 de outubro de 2017 em SP 92 

onde relatou a importância da temática dos idosos ter sido citada. O conselheiro 93 

João Inocêncio propôs que houvesse uma eleição, ainda esse ano, para completar 94 

as vacâncias existentes para o próximo biênio no CMI . O Sr. Ademar falou da 95 

importância de discutir, neste Conselho, sobre a Revisão da base de cálculo da 96 

aposentadoria. Enfatizou que a cada ano o aposentado perde mais poder aquisitivo. 97 

Lembrou que a aposentadoria é uma conquista é que todos devem se envolver 98 

nessa causa. Assim é encerrada a AGO às 10h43min e eu Eliza Montrezol, 99 

juntamente com Devanir Paz, presidente, assinamos esta ata. 100 

 101 

_________________________                                __________________________       102 

Devanir Paz                                                                       Eliza Montrezol 103 


