
Às  nove  horas  e  trinta  minutos  de  quinze  de  setembro  de  dois  mil  e  vinte,

pelo aplicativo Meet, iniciou-se a  Assembléia Geral Ordinária virtual, devido às regras

de isolamento social,  diante da pandemia da Covid-19.  O presidente Ronaldo Vizine

Santiago inicia reunião informando as ausências justificadas das conselheiras Isabel

Toni e Cristina Camargo e da continuidade cumprimentando a todos os conselheiros,

colaboradores  e  convidados  presentes  cuja  relação  de  participação  será  parte

integrante dessa ATA uma vez, que a relação dos presentes foi feito pela coordenadora

da Seção de Participação Comunitária, Tais Pereira Aguiar que a registrou os nomes

dos presentes nesta  ata,  visto  não haver  possibilidade das assinaturas na lista  de

presença,  pela  reunião  ter  sido  virtual.  O  presidente  iniciou  a  reunião  seguindo

os: Item a) Leitura  e  aprovação  da  ata  anterior.  O  presidente  apresentou  a  AGO

alterações  na  ATA,  sendo  essas  aprovadas  por  unanimidade. Item b) Aprovação  e

Deliberação de Revalidação Temporária das Instituições: Instituto Energia e Amor à

Vida. As ILPIs apresentaram toda a documentação necessária, sendo assim aprovadas

por  unanimidade  pela  assembléia. Item c) Eleição  Permanente  para  preenchimento

das vacâncias do CMI. O presidente informou que esse item de pauta será permanente

até  que  as  vacâncias  sejam  preenchidas.  Aproveitou  ainda  para  perguntar  aos

convidados dessa plenária se havia alguém interessado a fazer parte desse conselho.

Item d) Eleição do representante  da Sociedade Civil  para  o  Bienio  2020-  2021 do

Movimento  de  Arregimentação  Feminina-  MAF.  O  presidente  passa  a  Palavra  a

Senhora Diná Ferreira que apresenta a entidade, A MAF é um movimento  com mais de

58  anos  de  existência  que  realizam ações  e  ou  campanhas  abordando  Direitos  e

Cidadania. Trata-se de um grupo de aproximadamente 120 mulheres sendo a maioria

idosas, por isso a intenção de fazer parte desse conselho podendo assim contribuir

com os  trabalhos  do  CMI.  Feita  a  apresentação  do  MAF o  Presidente  coloca  em
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votação sendo o Movimento MAF eleito por unanimidade. Item e) Relatos da Diretoria.

O  presidente  chama  atenção  para  a  necessidade  do  retorno  dos  trabalhos  das

Câmaras  setoriais,  uma vez  que  o  conselho  tem varias  pendências  e  precisa  dar

continuidade aos trabalhos. Disse ainda entender todo o contexto que vivemos dada a

Pandemia,  mas  assim  com  o  voltamos  a  realizar  as  AGOs  online,  podemos  nos

organizar para as reuniões das Câmaras setoriais. Ainda com a palavra ele trás à Ago

informações  sobre  a  ILPI  Santa  Paula  conforme  deliberado  na  AGO passada,  ele

informa que em consulta  sobre a instituição ele  teve acesso ao processo e que a

licitação  foi  feita  em 2015  por  meio  de  pregão  eletrônico  sendo  a  Santa  Paula  a

vencedora.  De  acordo  com  as  cotas  do  Processo  não  foi  constatado  nada  que

abonasse a instituição estando essa de acordo com as normas. O presidente informa

ainda que essa licitação teve aditamentos e que agora em 2020 encerra-se o contrato

uma vê que não pode exceder 60 meses. A conselheira Eliza Montrezol, fala que se

lembra bem dessa instituição quando ela era presidente desse conselho, se recorda

realmente  das  irregularidades,  no  entanto  não  consegue  lembrar  se  o  conselho

encaminhou  na  época  essas  informações  para  a  secretaria  de  responsável  pelo

convenio com a ILPI, se recorda de ter encaminhado ao Ministério Publico. A senhora

Tais Aguiar  coloca que independentemente do ocorrido  vale lembrar  que a fala  da

conselheira Cristina na AGO p.p pareceu se embasar a fatos ocorridos no passado,

sendo assim temos que nos atentar ao presente e que se tivesse algo constaria na cota

do processo. Ainda com apalavra Tais sugere que Câmara de legislação verifique a

possibilidade  da  criação  de  uma resolução normativa  onde  as  ILPIs  que quiserem

participar  de  uma licitação  publica  estejam inscritas  nesse  conselho.  Colocado  em

votação a sugestão foi aprovada e será objeto de trabalho da Câmara de legislação.

Ainda em relatos da diretoria o presidente apresenta o senhor Robson responsável por
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nos informar sobre o Fundo Municipal do Idoso- FMI. O senhor Robson informa aos

participantes que o dinheiro ainda se encontra na conta, mas ressalta que de acordo

com o decreto para a utilização dos fundos municipais, diante da calamidade pública,

da  Covid-19  o  dinheiro  pode  ser  usado  a  qualquer  momento.  Robson  informa  ao

conselho  a  possibilidade  de  criação  de  boletos  bancários  a  fim  de  aumentar  a

arrecadação do FMI, informa que já foi feito uma consulta entre instituições bancarias

da possibilidade desse instrumento de arrecadação e cita o exemplo do CMDCA que já

utiliza  esse  recurso.  Thais  fala  da  importância  de  divulgação antes  de mais  nada,

exemplifica como CMDCA que faz campanhas de destinação, o CMI precisa iniciar

essas campanhas, sensibilizando assim a sociedade para o FMI. A conselheira Eliza

Montrezol solicita informações quanto ao valor do saldo hoje do FMI, o senhor Robson

informa que esta entorno de 2 milhões e duzentos mil e que nesse momento ele não

saberia informar o valor correto. A senhora Tais questiona ainda, uma vez que no inicio

senhor Robson disse que a qualquer momento esse dinheiro pode ser utilizado se o

CMI  será  informado  sobre  o  destinamento  desse  dinheiro,  onde  será  utilizado  os

recursos e em quais políticas, visto que o CMI tem que acompanhar essa destinação. A

conselheira Eliza Motrezol fala que antes de pensar em campanhas para arrecadação,

precisaríamos  discutira  mais  profundamente  sobre  a  utilização  do  FMI,  assim

poderíamos  mostrar  a  importância  desse  fundo  a  sociedade  despertando  assim  o

interesse em contribuir com FMI. Eliza coloca ainda a importância de conhecermos os

idosos  do  nosso  município,  quem são  onde  estão,  assim teríamos  subsídios  para

projetos que possam ser financiados pelo FMI.  A conselheira Leila também fala da

importância de sabermos onde esse dinheiro será utilizado pelo governo por meio de

decreto  e  questiona  sobre  a  possibilidade  da  criação  de  um  decreto  ou  lei  que

normatize  essa  utilização  e  ainda  solicita  o  encaminhamento  por  email  aos
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conselheiros  do  Projeto  de  lei  Nº  36/2020  que  desvincula  receitas  dos  fundos

municipais  visando  o  enfrentamento  do  Covide-19.  Sendo  então  deliberado  que  o

documento será enviado aos conselheiros e a câmara de legislação se estudará a

questão de normatização de utilização do FMI em razão do Covide-19. A senhora Tais

fala da importância das câmaras trabalharem sobre essa normativa, seguindo exemplo

de  outros  conselhos.  Eliza  questiona  sobre  a  formação  das  câmaras  setoriais.  O

presidente informa que a escolha das câmaras pelos conselheiros já foi feita no inicio

do  ano,  mas  como  houve  a  Pandemia  os  trabalhos  pararam.  Tais  sugere  o

encaminhamento de email a todos conselheiros para assim escolherem a câmara que

irão participar.  Todos concordam com a sugestão e delibera que será encaminhado

esse email.  A senhora Eliza fala ainda que como temos novos conselheiros alguns não

conhecem os competes das câmaras e relembra o trabalho da gestão passada onde foi

feita uma cartilha e entre os criadores estão a conselheira Ana Carolina e a Hidely, e

caso  seja  possível  encaminhar  essa  cartilha  aos  conselheiros  facilitando  assim  a

escolha dos mesmos.  Sendo então aprovada essa sugestão,  desde que o arquivo

dessa cartilha seja encontrado, caso isso não ocorra será encaminhado as atribuições

que estão na lei. Item f) Assuntos Gerais. O presidente relata sobre o recebimento da

denuncia  de  maus  tratos  que  uma  idosa  estaria  sofrendo,  informa  que  foi  feito

encaminhamento à Secretaria de Saúde, que de imediato foi verificar e constatou que a

idosa sofre da doença de gato(mostrando vermelhidão na pele) e que a mesma já esta

em tratamento, sendo então constatado que a denuncia não procede.  Foi apresentada

ainda outra denuncia sobre um idoso oficial de justiça aposentado que estava internado

no  equipamento  municipal  e  estaria  em  condições  de  vulnerabilidade.  Foi  feito  o

encaminhamento para a Secretaria de Desenvolvimento Social e foi constatado que o

idoso  não  se  encontrava  em  situação  de  abandono,  o  que  foi  verificado  foi  uma
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dificuldade de relacionamento por parte do idoso. O presidente informa sobre o oficio

recebido da Deputada Rosana Valle onde informa sobre a  Lei nº 14.018, de 29 de

junho de 2020 que  Dispõe sobre  a  prestação de auxílio  financeiro  pela  União às

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs),  no exercício  de 2020,  em

razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente  do  coronavírus  (Covid-19).  A  conselheira  Flávia  Valentino  chama  a

atenção para que seja verificado essa informação, uma vez que esse auxilio parece

ser destinado as ILPIs sem fins lucrativos. O presidente faz a leitura e constata que a

lei faz referencia sobre essa questão. A conselheira Leila Machado questiona sobre

as ILPIs inscritas no CMI. A senhora Tais informa que temos em torno de 60 ILPIs

inscritas no conselho. A conselheira Ana Carolina pede informações de como anda o

processo de alteração do Regimento Interno desse conselho. O presidente informa

que foi  encaminhado ao setor competente da Prefeitura e estamos no aguardo de

informações.  A senhora Tais ficou de solicitar  informações sobre o andamento do

processo e assim será apresentado na próxima  AGO. A conselheira Ana Carolina fala

do Setembro Amarelo o mês  que trata da importância de falar sobre prevenção de

suicídio e ainda sobre o Dia 21 de setembro que é considerado o Dia Mundial  da

Conscientização sobre a Doença de Alzheimer.   Ainda com a palavra a conselheira

aproveita  para  perguntar  ao convidado  Dr.  Marco  Antonelli  sobre  a  realização  de

alguma  ação referente a essas datas. O Dr. Antonelli fala que a ABRAz – Associação

Brasileira de Alzheimer irá realizar uma capacitação aos profissionais de saúde sobre o

Alzheimer,  e que depois ele enviará via email para o conselho a programação para

que seja repassada aos conselheiros. A conselheira Eliza relembra aos participantes

sobre o projeto que o Instituto Energia realizava no ano passado em parceria com o

Município onde eram trabalhados orientações para os idosos, familiares e cuidadores
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sobre o Alzheimer e que nesse ano o Instituto continua realizando via online e por

conta própria,  uma vez que não foi   possível  a parceria junto ao município dada a

Pandemia. Sem mais nada a tratar sobre os assuntos gerais o presidente Ronaldo dá

seguimento dizendo que a próxima Assembléia Geral Ordinária será dia 13 de outubro.

Respeitando o isolamento  social,  a assembléia será  virtual.  Nada mais  havendo,  o

presidente  encerra  a assembléia agradecendo  o  esforço  de  todos,  em  estarem

presentes.  A reunião foi  encerrada as 11h10. O presidente e a segunda secretária,

assinam a presente ata.

_____________________                                                                        ___________________

Ronaldo Vizine Santiago                                                                                Flávia Y.A.Barboza

Presidente                                                                                                                   2ª secretaria
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