
Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco do mês de novembro do ano

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

novembro, nº 183 – Centro, Santos/SP, teve início, em segunda chamada, à décima

Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI com a presença

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

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

ordem do  dia:  Item a)  Leitura  e  Deliberação  das  Atas  das  Assembleias  Gerais

Ordinárias realizadas em 10 de setembro e 08 de outubro de 2019; Item b) Relatos

da  Diretoria  Executiva;  Item  c)  Deliberação  sobre  emissão  de  certificados  de

inscrição  no  CMI  de  Instituições  de  Longa  Permanência  para  Idosos;  Item  d)

Informes das Câmaras;  Item e) Assuntos Gerais. A presidente Ana Bianca Flores

Ciarlini  cumprimentou  a  todos  e  deu  início  à  Assembleia.  Item a)  Leitura  e

Deliberação  das  Atas  das  Assembleias  Gerais  Ordinárias  realizadas  em  10  de

setembro e 08 de outubro de 2019. A vice-presidente Neusa Bellei fez a leitura da

ata da AGO de 10 de setembro e a segunda secretária Noêmia Graciano leu a ata

da AGO de 08 de outubro. A presidente colocou em deliberação as atas que foram

aprovadas por unanimidade.  Item b) Relatos da Diretoria Executiva. A presidente

informou  as  ausências  justificadas  para  a  Asembleia  realizada  em outubro:  Ana

Carolina – SETUR, Carolina e Zuleika – OAB, Eliza e Ozaléia - Instituto Energia,

Benalva  –  UNISANTOS,  Paula  –  SEDS,  Marta  Chaim,  Ângela  Maria,  Carlos

Américo, e Neuza Bellei – população idosa. Ela também comunicou a justificativa de

novembro da conselheira Ângela Maria. A presidente lembrou a realização da XV

Conferência Estadual do Idoso de 11 a 13/11 no Hotel Monte Real em Águas de

Lindóia,  conforme Regulamento  publicado e  enviado por  e-mail.  As  conselheiras

eleitas Ana Bianca Flores Ciarlini,  Ana CarolinaTani  Kader,  Flávia  Valentino,  Lília

Sampaio e Neusa Bellei confirmaram presença. A conselheira também eleita Flávia

Valentino não estava presente e será contatada pelo administrativo para confirmação

de participação. Caso ela não possa, será contatada sua suplente Marta Chaim. A

presidente Ana Bianca leu publicação do Diário Oficial que dispõe sobre a alteração

para  a  Secretaria  de  Governo  como  administradora  e  gerenciadora  do  Fundo

Municipal  do  Idoso.  Ela  também comunicou sobre  os  decretos  10.042 de 03 de

outubro de 2019 e 10.043 de 03 de outubro de 2019 que ampliou as possibilidades

de aplicação dos recursos do Fundo Nacional do Idoso, inclusive, possibilitando sua
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utilização para realização da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa

que acontecerá em 2020. Ana Carolina segunda secretária leu e-mail recebido com

as  propostas  aprovadas  na  101ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Nacional  dos

Direitos da Pessoa Idosa. A conselheira Lília sugeriu uma maior reflexão sobre o

assunto e se disponibilizou a trazê-la na próxima AGO. A presidente informou sobre

publicação  de  Edital  de  Chamamento  para  seleção  de  propostas  de  projetos

custeadas pelo FMI do Grande Conselho Municipal do Idoso de São Paulo e que

pode servir como modelo para futuro edital do CMI. Ana Bianca informou rsposta

recebida da ANTT sobre procedimento para gratuidade do transporte interestadual

para idosos.  O conselheiro  Cláudio,  representante da CET,  disse  que é confuso

porque se fala em transporte municipal e interestadual e cada um tem uma norma.

Ele informou que a rodoviária de Santos está sem fiscal da ARTESP e sugeriu que

fossem convidados para futura AGO representantes da ANTT e ARTESP. Também

comunicou que denúncias podem ser feitas por telefone. A presidente falou sobre

resposta de ofício recebida esclarecendo que na ILPI Stella Maris tem uma pessoa

de 44 anos residindo. Representante da ABASE expôs a problemática, disse que a

cuidadora dessa pessoa é idosa e tem problemas de saúde. A conselheira Sheila,

representante da São Vicente de Paulo, lembrou que há uma Portaria da Promotoria

que impede essa situação. Lília Nascimento, representante da SEDS, sugeriu que

fosse comunicado a Promotoria. Ana Bianca disse que o CMI enviará novo ofício

com  prazo  para  instituição  pedindo  documento  que  comprove  a  legalidade  da

situação e caso não respondam será enviado a Promotoria. A presidente leu matéria

informando que pacientes com câncer de mama terão ônibus grátis para tratamento

em Santos. Ana Bianca falou sobre as comemorações realizadas em outubro pela

Coordenadoria do Idoso em comemoração ao dia do idoso e que sente falta dos

conselheiros  do  CMI  nesses  eventos  e  convidou  a  todos  que  participem da  1ª

Rodada de Palestras – Rede Amigo do Idosos de São Paulo dia 07/11 (quinta-feira)

às  14h  na  UNISANTA.  Item  c) Deliberação  sobre  emissão  de  certificados  de

inscrição no CMI de Instituições de Longa Permanência para Idosos. A presidente

deliberou junto aos conselheiros emissão de certificado para Associação Nacional de

Esportes que foi representada por Vanessa Teles e para instituição Clube Viver Bem,

representada por Marinis Gomes da Silva e foram aprovadas por unanimidade. Item

d) Informes das Câmaras. A conselheira Maria Regina, coordenadora da C^mara de
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Fiscalização, relatou que realizaram análise de documentações e sobre a pouca

participação dos conselheiros. Ela questionou sobre as instituições que estão com a

documentação incompleta e não regularizam sua situação junto ao CMI. Ana Bianca

falou que levará para Promotoria. A conselheira Hidely sugeriu que constasse no

Regimento Interno do CMI a obrigatoriedade das instituições que fazem parte do

Conselho  terem certificado.  A segunda  secretária,  Ana  Carolina,  lembrou  que  o

Regimento Interno está em tramitação e que poderá ser alterado com esta sugestão

futuramente. Regina informou que a próxima reunião da Câmara será realizada em

18 de novembro às  14h30 na sede do CMI e  também foi  marcada para  02 de

dezembro  ás  9h  reunião  com  a  Câmara  de  Planejamento  para  elaboração  de

instrumentos  de  visita.  Item  e)  Assuntos  Gerais.  O  conselheiro  Renato,

representante do SINDINAPI,  falou sobre familiar com doença de Alzheimer.  Ana

Bianca falou que UNIFESP trabalha esse tema através de encontros com familiares.

Disse que as pessoas devem discutir sobre a finitude e se preparar em todos os

sentidos para partida de um familiar. Renato convidou a todos para barraca de praia

do sindicato que fica próxima ao canal 4 e que terá o Domingo Tropical com bebidas

e comidas, os interessados devem procura-lo. A conselheira Ozaléia, representante

do Instituto Energia, convidou a todos para apresentação no Teatro Municipal no dia

18  de  novembro  às  18h30.  O  conselheiro  Adhemar,  representante  da  ATMAS,

convidou a todos para show do Tim Maia cover na sede da ATMAS no dia 09 de

novembro às 21h, os ingressos custam R$20. Nada mais havendo a ser tratado, a

Senhora Presidente, às 11h23, deu por encerrada a reunião e eu Ana Carolina Tani

Kader, primeira secretária, juntamente com  Ana Bianca Flores Ciarlini, presidente,

assinamos esta ata.

________________________                                __________________________

Ana Bianca Flores Ciarlini                                                  Ana Carolina Tani Kader
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