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Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze do mês de janeiro do ano de 1 

dois mil e dezenove, na Seção de Participação Comunitária, à Rua XV de novembro, 2 

nº 183 – Centro, Santos-SP, teve início, em segunda chamada, à primeira 3 

assembleia ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI do ano com a presença 4 

dos conselheiros e colaboradores, cujas assinaturas constam na lista de presença 5 

acostada ou anexada como parte integrante a esta ata para deliberar a seguinte 6 

ordem do dia: Item a) Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária 7 

realizada em 11 de dezembro de 2018; Item b) Assuntos de Diretoria; Item c) 8 

Deliberação sobre emissão de certificados de inscrição no CMI de ILPIs (Instituição 9 

de Longa Permanência para Idosos); Item d) Informe das Câmaras e da Comissão 10 

Organizadora da X Conferência Municipal da Pessoa Idosa; Item e) Assuntos 11 

Gerais.  A presidente Telma Cristina Aulicino Costa cumprimentou a todos desejando 12 

um próspero ano novo e deu início à assembleia. Item a) Leitura e Deliberação da 13 

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de dezembro de 2018; A 14 

conselheira Flávia Valentino fez a leitura da ata e solicitou destaque nas linhas 48 e 15 

49. Ela comentou que a Câmara de Planejamento quem deveria fazer o processo 16 

para emissão de certificado para instituições que atendem idosos e que não sejam 17 

ILPIs. Também deixou claro que ter certificado do CMI é diferente de ser inscrito no 18 

CMI. A primeira secretária Ana Carolina falou que isso é resultado da inconsistência 19 

da legislação do Conselho, que se não for organizada, continuaremos dando voltas 20 

sem sair do lugar. A presidente falou que a Diretoria está tentando dar 21 

prosseguimento nas ações do Conselho e não só apagar os incêndios diários. Após 22 

as considerações, a ata foi aprovada por unanimidade. Item b) Assuntos de 23 

Diretoria. Telma parabenizou o conselheiro Carlos, único aniversariante do mês. Ela 24 

informou as justificativas de ausência dos conselheiros Marineide Freire da Silva 25 

Recupero, Sheila Costa Rezende Tavares, Cristina Maria S. de C. De Almeida, 26 

Leandro Lapetina Freire, Benalva da Silva Vitório e Hidely do Nascimento. A 27 

presidente deu ciência dos ofícios encaminhados e recebidos. Destacou 28 

recebimento de documento ao qual o vereador Adilson Santos Junior questiona o 29 

poder executivo sobre as vagas em ILPIs no município. Telma solicitou as Câmaras 30 

do Conselho dados sobre o trabalho desenvolvido ao longo de 2018 para elaboração 31 

de Relatório de Gestão do CMI. A presidente comunicou a promulgação da Lei 32 

13.797, em 03 de janeiro de 2019 que altera a Lei nº 12.213 de 20 de janeiro de 33 
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2010, para autorizar pessoa física a realizar doações aos fundos diretamente em sua 34 

Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Comentou 35 

que isso pode ser uma oportunidade para reafirmarmos a necessidade de 36 

divulgação para doações ao FMI através de site, conforme já discutido em 37 

Assembleia. Telma apresentou os relatórios da movimentação de dezembro de 2018 38 

da conta do FMI e destacou a constante doação do sr. Ronaldo. Ela falou da troca 39 

do secretário de Desenvolvimento Social, ao qual o CMI está atrelado, sendo Carlos 40 

Alberto Mota, o novo responsável pela pasta. A presidente relatou que a Diretoria 41 

tem realizado reuniões em conjunto com SEPACOM, seção que apoia os conselhos 42 

administrativamente, para ações e propostas. Telma informou comunicado recebido 43 

sobre Pleito Eleitoral 2019 para a escolha de representantes da sociedade civil no 44 

CONSEAS/SP, sendo o segmento Idoso componente deste Conselho. Item c) 45 

Deliberação sobre emissão de certificados de inscrição no CMI de ILPIs (Instituição 46 

de Longa Permanência para Idosos); A presidente deliberou emissão de certificado 47 

de inscrição do CMI para Casa da Vovó que foi aprovada por unanimidade. A 48 

conselheira Flávia Valentino propôs que um representante da Instituição que será 49 

deliberado emissão de certificado do CMI esteja presente na Assembleia. Telma 50 

colocou em votação e a proposta foi aprovada por unanimidade. Item d) Informe das 51 

Câmaras e da Comissão Organizadora da X Conferência Municipal da Pessoa 52 

Idosa. A conselheira Regina informou que não houve reunião da Câmara de 53 

Fiscalização no mês de janeiro e que a próxima será em 04 de fevereiro às 9h na 54 

sede do Conselho. A conselheira Flávia Valentino informou que não foi realizada 55 

reunião da Câmara de Legislação. A presidente solicitou para esta Câmara parecer 56 

urgente sobre a utilização dos recursos do FMI para custear a X Conferência 57 

Municipal da Pessoa Idosa, conforme, questionamento do DEARTI em resposta ao 58 

ofício emitido pelo CMI solicitando apoio para estruturar a X Conferência. Flávia 59 

informou que a reunião da Câmara de Legislação será no dia 31 de janeiro às 9h no 60 

Conselho e que será discutido sobre inscrição de instituições no CMI. A primeira 61 

secretária Ana Carolina informou que não houve reunião da Comissão da X 62 

Conferência e que será realizada dia 05/02 às 9h na sede do CMI. Item e) Assuntos 63 

Gerais. A conselheira Ozaléia juntamente com Eliza Montrezol falaram sobre projeto 64 

do Instituto Energia, custeado por verba parlamentar, chamado Bem-Estar 65 

Longevidade, que é voltado para maiores de sessenta anos com Alzheimer e 66 
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mobilidade reduzida e tem apoio também para os familiares desses idosos.  As 67 

inscrições poderão ser feitas a partir de fevereiro nas igrejas da Aparecida e do 68 

Carmo, no CER (Centro Especializado de Recuperação) e no CECON Isabel Garcia. 69 

Mandarão mais informações por e-mail. O conselheiro Renato informou que a partir 70 

de 01/01/2019, o benefício da Previdência Social para quem ganha até um salário 71 

mínimo terá reajuste de 4,02% e para quem ganha mais de um salário mínimo será 72 

de 3,43%. Falou ainda que realizará Pré Conferência  no dia 01 ou 08 de fevereiro, 73 

confirmará o mais rápido possível. Também convidou a todos para participar da festa 74 

de Carnaval que organizará na barraca de praia do SINDNAPI. A conselheira Flávia 75 

Valentino informou sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) que quem 76 

recebe precisa estar cadastrado no CadÚnico ou terá o benefício suspenso, basta ir 77 

ao CRAS para fazer o cadastro. O conselheiro Ademar falou sobre reunião na 78 

Câmara dos Vereadores para ampliação do número de Repúblicas no município. 79 

Telma finalizou a reunião agradecendo a todos os conselheiros. Nada mais havendo 80 

a ser tratado, a Senhora Presidente, às 11h30, deu por encerrada a reunião e eu 81 

Ana Carolina Tani Kader, primeira secretária, juntamente com Telma Cristina Aulicino 82 

Costa, presidente, assinamos esta ata. 83 

________________________                                __________________________                   84 
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