
Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito do mês de janeiro do

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

novembro, nº 183 – Centro, Santos/SP, teve início, em segunda chamada, a primeira

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) Eleição dos Conselheiros do CMI – Gestão 2020/2021; Item

b)  Posse  dos  Conselheiros  do  CMI  –  Gestão  2020/2021;  Item  c)  Eleição  dos

membros da Diretoria Executiva; Item d) Assuntos Gerais. A presidente Ana Bianca

Flores  Ciarlini  cumprimentou  a  todos  e  deu  início  à  Assembleia  constatando

novamente a falta de quórum para as deliberações do dia e conforme discutido em

Assembleia anterior os trabalhos não serão prejudicados. Ana Bianca falou que será

feita carta de intenção para maior participação dos representantes do governo. Taís

Aguiar,  apoio  administrativo  do  Conselho,  falou  que  precisa  ter  uma  maior

participação  dos  conselheiros,  que  eles  precisam  assumir  seu  papel.  As

conselheiras Flávia Yara e Flávia Valentino falaram sobre a necessidade do CMI ter

um  secretário  executivo  para  auxiliar  nos  trabalhos.  A  primeira  secretária  Ana

Carolina disse que já foi solicitado por ofício mais de uma vez para a Secretaria a

qual o Conselho está atrelado para providenciar, mas não foi atendido. Flávia Yara

comentou que essa situação deve ser representada junto ao Ministério Público para

que se efetive. Taís falou que a Seção de Participação Comunitária está sempre à

disposição e o que falta é maior participação dos conselheiros. Item a) Eleição dos

Conselheiros  do  CMI  –  Gestão  2020/2021.  A Plenária  decidiu  por  se  manter  o

colegiado atual do CMI, já que os candidatos já são conselheiros da gestão anterior,

com exceção da instituição Vila Rica que não compareceu nesta Assembleia. Taís

lembrou que as entidades eleitas devem indicar  representante  titular  e  suplente.

Item b)  Posse dos Conselheiros do CMI – Gestão 2020/2021. Com a recondução

dos  conselheiros  para  nova  gestão,  alguns  conselheiros  representantes  da

população idosa manifestaram que não continuarão fazendo parte do CMI na gestão

2020/2021. A presidente Ana Bianca solicitou que entregassem manifestação por

escrito ao administrativo do CMI para que fossem desligados do Conselho. Item c)

Eleição dos membros da Diretoria  Executiva.  Os conselheiros definiram eleger a

nova Diretoria do CMI na próxima AGO que será realizada em 11 de fevereiro de
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2020. Item d) Assuntos Gerais. O conselheiro Renato Almeida falou sobre aumento

da  aposentadoria,  quem  ganha  manos  que  um  salário  mínimo  terá  4,41%  de

aumento  e quem ganha mais que um salário  mínimo terá  4,48%. Ele  continuou

dizendo  que  a  inflação  foi  de  4,48%,  portanto,  não  teve  aumento  real  na

aposentadoria. Renato lembrou que a barraca de praia do Sindicato Nacional dos

Aposentados está a disposição dos conselheiros. Nada mais havendo a ser tratado,

a Senhora Presidente, 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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