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Às nove horas do dia oito de dezembro de dois mil e vinte iniciou a Assembléia Geral 1 

Ordinária, pelo meet, devido às regras de isolamento social, diante da pandemia da 2 

covid-19. Para registrarmos os nomes dos presentes, o presidente fez a chamada, mas 3 

também utilizamos o chat e o registro de pessoas que consta no aplicativo. 4 

Registramos aqui nesta ata: Ana Carolina T. Kader, Deborah Maria M. Siqueira, Eliza 5 

Montrezol, Flávia Valentino, Flávia Yara A. Barboza, Heloisa Helena S. Moreira, 6 

Hidely do Nascimento, Isabel C. M. Toni, Ivens Paiva, Lilia Sampaio de Souza Pinto, 7 

Marinilce Blum, Ozaléia Nascimento, Ronaldo Vizine Santiago e os convidados por este 8 

conselho: Dr. Marco Antonelli (substituindo a Daniela Moutinho da SMS, entretanto a 9 

suplente é a Rubia Valente), Sandra Santos, Tais Aguiar, Wilson Bregochi. Há o registro 10 

de duas ausências justificadas, Carolina Janaina T. Doth e Cristina Maria S. C. de 11 

Almeida. Após os cumprimentos, o presidente iniciou a assembléia: Item 1) Leitura e 12 

aprovação da ata anterior. Foram alteradas as linhas 14 e 51 a pedido da conselheira 13 

Eliza. Segue o texto de ambas: linha 14: “Esse item de pauta ficou prejudicado não foi 14 

apreciado devido a não realização da reunião das Câmaras Setoriais”; linha 51: “É um 15 

projeto que atende pessoas com a doença de Alzheimer, idosos com mobilidade 16 

reduzida e seus cuidadores.” Após as alterações, a ata foi aprovada pela assembléia. 17 

Item 2) Eleição permanente para as vacâncias. O presidente solicita a plenária, uma 18 

busca ativa de pessoas interessadas a participar deste conselho, mostrando o papel e 19 

importância do CMI para as pessoas e entidades. A conselheira Hidely sugere que as 20 

vacâncias sejam encaminhadas para os conselheiros, por e.mail. Item 3) Aprovação 21 

e deliberação da minuta da Resolução Normativa, registro de programas 22 

governamentais e organizações sociais. No final da gestão anterior foi realizado 23 

assembléia geral extraordinária e foram aprovadas duas minutas, uma com formulário 24 

de inscrição para ILPI´s e outra com formulário de inscrição para organizações não 25 

governamentais e fundações. Ficou faltando apenas parecer de um dos conselheiros, 26 

que gostaria de contribuir com seu parecer técnico. Este depois seria encaminhado às 27 

câmaras de legislação e planejamento, para considerações e depois apreciação e 28 

deliberação pela assembléia. Na data de ontem, sete de dezembro de dois mil e vinte, 29 

foi encaminhado por e.mail aos membros deste conselho, uma única minuta que prevê 30 

tudo em um único documento, sem prejuízo do conteúdo. Consta nesta minuta, o 31 

anexo para inscrição de ILPI´s, o anexo de inscrição para organizações não 32 

governamentais e o anexo para a inscrição das fundações. Esse documento resultou 33 
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das considerações da câmara de legislação e tem o parecer técnico do conselheiro, 34 

que participa da câmara de legislação. Colocado em votação, seis votos foram para um 35 

único documento, contra quatro votos para que o documento seja ainda encaminhado 36 

para a câmara de planejamento, para considerações. O presidente solicitou a entrada 37 

no início da assembléia e a sua permanência até o final desta, porque havia doze 38 

membros presentes e quando foram chamados para votar, dois estavam ausentes, 39 

sendo que um deles estava com a câmera ligada voltada para o teto e microfone 40 

desligado. A conselheira Ana Carolina, Eliza e Hidely solicitam que conste nesta ata, 41 

que o combinado na AGE realizada na gestão anterior não foi cumprido e que essa 42 

minuta encaminhada ontem por e.mail não foi discutida na câmara de planejamento, 43 

apenas na câmara de legislação. Item 4) Aprovação e deliberação de criação de 44 

comissão para elaboração de edital e avaliação de projetos. Para falarmos na 45 

importância da criação desta comissão, se faz necessário falar antes da reunião que foi 46 

feita ontem, online, com os representantes da Comgás e o Dr. Antônio Carlos Bley, 47 

advogado da Secretaria de Desenvolvimento Social. O Dr. Bley orientou que a lei 48 

13.019 não estava sendo respeitada. No final da reunião, a Comgás ficou de reanalisar 49 

e darão resposta na próxima sexta-feira. Este conselho precisa criar essa comissão de 50 

elaboração de edital e avaliação de projetos, para que possa estar legalizada como 51 

reza a lei 13.019. Para compor os integrantes dessa comissão é importante que seja 52 

por número ímpar, obrigatório pelo menos um funcionário de carreira e os membros 53 

não poderão concorrer ao dinheiro do FMI. E se futuramente ganharem não 54 

participarão por cinco anos. Essa comissão dará os pareceres, mas serão aprovados, 55 

por deliberação da assembléia. Fechamos a comissão, por unanimidade, com Wilson 56 

Bregochi (assistente social dos conselhos municipais), Hidely do Nascimento e Isabel 57 

Toni. A criação desta comissão será publicada no diário oficial, como ato do Secretário 58 

de Governo. Item 5) Aprovação e deliberação de revalidação de registros de ILP´s: 59 

Residencial Casa do Sol, Residencial Casa Mar, Residencial Clube Viver Bem e 60 

Residencial Bella Vida City Eireles. Para que este item não fique prejudicado por 61 

falha minha, relata Tais Aguiar, sugiro encaminharmos para a deliberação da plenária a 62 

revalidação provisória destas quatro ILPI´s, porque as quatro instituições entregaram a 63 

documentação, que o cheklist deste conselho exige. Irei ainda hoje encaminhar a 64 

diretoria executiva, todos os documentos para apreciação e caso haja parecer 65 

contrário, será encaminhado por e.mail aos conselheiros e não será entregue as 66 
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certificações provisórias. E todas as instituições, incluindo essas quatro terão que 67 

repetir os seus planos de trabalho para 2021. A assembléia aprova e delibera os 68 

certificados de revalidação. Item 6) Aprovação e deliberação de confecção de 69 

boletos bancários. O presidente apresenta o Sr. Robson, que trata dos fundos 70 

municipais da prefeitura e junto a Tais Aguiar explicam sobre os boletos: “Hoje só 71 

temos a arrecadação do IPTU e apenas uma pessoa física que doa 100 reais mensais, 72 

para o Fundo Municipal do Idoso. As pessoas não se sentem a vontade com o depósito 73 

direto, ainda que tenha toda a comprovação. Os boletos irão aumentar a possibilidade 74 

da arrecadação, porque para quem doa, terá o benefício de 6% ao ano, para o Imposto 75 

de Renda. Os munícipes terão acesso ao boleto, no site do idoso, que será criado pela 76 

Prefeitura Municipal de Santos e ficará com este custo. Neste site, o doador 77 

preencherá o boleto, do Banco Caixa Econômica Federal, com o valor da sua doação. 78 

E por exemplo, se a doação for de 100 reais, entrará 93,70 para o FMI, porque 6,30 79 

será o custo do boleto, que será abatido da própria contribuição. O boleto e o site 80 

seguirão o modelo que é feito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 81 

Adolescente, como também a divulgação feita pela Secretaria Municipal de 82 

Comunicação”. Item 7) Relatos das câmaras setoriais. A coordenadora da câmara de 83 

planejamento referiu que os integrantes ficaram aguardando o encaminhamento da 84 

minuta, da Resolução Normativa, para realizarem a reunião e este documento não 85 

veio. A coordenadora da câmara de legislação referiu reunião online, onde fizeram suas 86 

considerações na minuta, da Resolução Normativa aprovada nesta AGO (item 3), com 87 

participação de três integrantes e da Tais Aguiar. O presidente, que também integra a 88 

câmara de fiscalização referiu visita ao Residencial Bella Vida City Eireles, após pedido 89 

de fiscalização, do Ministério Público apontando negligência no atendimento ao idoso. 90 

Na visita, sem agendamento, não vimos nenhum registro de negligência. 91 

Investigadores da Delegacia do Idoso estiveram nesta instituição e também não 92 

constataram negligência e deram por encerrado o boletim de ocorrência. Agradeço a 93 

sra Neusa Bellei pela prontidão em me acompanhar nesta visita e a parabenizo pelo 94 

seu impecável trabalho. Item 8) Assuntos Gerais. O saldo atualizado do FMI é de dois 95 

milhões, duzentos e trinta e dois mil, vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos. 96 

Este conselho recebeu a justificativa de ausência, na assembléia de hoje, da Dra. 97 

Carolina J. T. Doth constando o relato de que as reuniões eram mais cedo e por 98 

estarem ocorrendo mais tarde, há dificuldade na participação. Posto em votação, a 99 
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plenária manteve o horário das 9h, para início das assembléias, pelo menos enquanto 100 

for online. Não havendo mais assuntos, o Sr. Ronaldo comenta o ano difícil e 101 

emocionado, agradece a Deus a vida e deseja um Feliz Natal e um 2021 muito melhor 102 

e com saúde a todos! O presidente e a primeira secretária assinam esta ata. 103 

 104 

_____________________                                                                        ___________________       105 

Ronaldo Vizine Santiago                                                                                      Isabel C. M. Toni 106 

Presidente                                                                                                                   1ª secretaria 107 


