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Às nove horas e trinta minutos de onze de agosto de dois mil e vinte, pelo skype, 1 

iniciou a primeira Assembléia Geral Ordinária virtual, devido às regras de isolamento 2 

social, diante da pandemia da covid-19. A coordenadora da Seção de Participação 3 

Comunitária, Tais Pereira Aguiar realizou a chamada, para registrarmos os nomes dos 4 

presentes nesta ata, visto não haver possibilidade das assinaturas na lista de presença, 5 

pela reunião ter sido virtual. Estavam presentes: Hidely do Nascimento, Sheila Costa R. 6 

Tavares, Flavia Yara A. Barboza, Cristina Maria S.C. de Almeida (suplente UNISANTA), 7 

Flávia Valentino, Eliza Montrezol, Leila Machado Coelho, Lenita Maria Martins, Ronaldo 8 

Vizine Santiago, Ana Carolina T. Kader, Isabel Cristina M. Toni, Deborah Maria M. de 9 

Siqueira e duas convidadas, Gleici (Mensageiros da Luz) e Sandra Santos (técnica 10 

administrativa do conselho). Com poucos presentes, não houve coro para realização da 11 

assembléia. Entretanto houve consenso, frente à pandemia da covid-19, evidenciando 12 

a legitimidade nas reuniões virtuais e o menor prejuízo para as ILPI´s, que aguardam 13 

as renovações de seus registros, neste conselho. A Lenita (SEDUC) informou que Hilda 14 

e Cassia não são mais representantes, entretanto o conselho ainda não havia recebido 15 

documento relatando a substituição. Deborah (CET) refere não estar recebendo 16 

informações do conselho em seu e.mail pessoal, que é a sua preferência e informa que 17 

a CET é quem ainda recebe e repassa. Porém, Tais confirma que o e.mail pessoal de 18 

Deborah é o registro que este conselho tem. Retificamos nesta ata o recebimento das 19 

justificativas de ausências, da reunião de dez de março deste ano, da Eliza Montrezol, 20 

Leila Machado Coelho, Ana Carolina T. Kader, Hidely do Nascimento e do Getúlio 21 

Oliveira de Paula. O Presidente Ronaldo V. Santiago deu continuidade iniciando a 22 

assembléia: Item a) Leitura e aprovação da ata anterior (AGO realizada em dez de 23 

março deste ano vigente). Após a leitura realizada, esta ata foi aprovada por todos os 24 

presentes. Item b) Apresentação de quatro instituições de longa permanência, que 25 
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solicitam renovação do registro neste conselho. O presidente expôs a impossibilidade 26 

de deixar parados os pedidos de renovações das instituições, para que estas não 27 

sejam prejudicadas, pois recebem intimação do Ministério Público para apresentarem 28 

situação regulamentada. Entretanto, não há possibilidade de fornecer autorizações, 29 

pois não há como fiscalizar devido à pandemia do covid-19, para que os idosos não 30 

sejam colocados em risco. A saída encontrada pela diretoria foi a de utilizar os dados 31 

da vigilância sanitária, para gerar um documento provisório, além da apresentação de 32 

todos os documentos que constam no cheklist deste conselho (cheklist anexo a esta 33 

ata). As quatro instituições que estão com todos os documentos aprovados são: 34 

Mensageiros da Luz, Casa de Repouso Vovó Bel, São Vicente de Paulo e Lar 35 

Evangélico.  A plenária aprovou as quatro instituições, porém com o intuito de decidir o 36 

melhor a ser feito, levantou duas reflexões importantíssimas, acerca da validade do 37 

documento provisório. Este seria válido por seis meses (primeira opção colocada) ou 38 

até o término do decreto de calamidade pública (segunda opção colocada)? Posto em 39 

votação deu-se a seguinte contagem dos votos: quatro votos na primeira opção, três 40 

votos na segunda opção e duas abstenções. Vencendo a primeira opção, onde o 41 

certificado provisório terá validade de seis meses. Para retirar o certificado, a instituição 42 

agendará horário com o técnico administrativo da Seção de Participação Comunitária e 43 

assinará documento em duas vias, que a Eliza Montrezol, gentilmente se dispôs a 44 

providenciar. E caso a pandemia da covid-19 termine antes do prazo dos seis meses 45 

encerrarem, a câmara de fiscalização iniciará as vistorias nas instituições que 46 

obtiveram a revalidação por seis meses, e essa decisão cabem também às outras 47 

instituições de longa permanência. Os demais pedidos de renovação que o conselho 48 

recebeu, explicou o presidente, não foram concedidos devido à falta de documentos 49 

(Residencial Pérola do Atlântico, De La Maris, Residencial Infinity e Residencial Amor à 50 
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Vida). Item c) Fundo Municipal do Idoso. O Prefeito Municipal de Santos assinou 51 

decreto para a utilização dos fundos municipais, diante da calamidade pública, da 52 

covid-19. O dr Roberto, Promotor de Justiça do Idoso de Santos, foi consultado e este 53 

relatou que é pertinente. O dinheiro do Fundo Municipal deste conselho não foi gasto. 54 

Há um saldo de um pouco mais de dois milhões de reais. A plenária com o intuito de 55 

destinar o melhor uso, fez várias reflexões importantes. E ficou definido que será 56 

agendada uma Assembléia Extraordinária, para tratar deste assunto. E para conhecer o 57 

conteúdo do decreto, este será encaminhado por e.mail, para todos os conselheiros. 58 

Item d) Leitura do documento enviado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, em 59 

resposta ao ofício de nº 18/2020 enviado por este conselho (ambos, anexo a esta ata).  60 

Neste momento foi levantado a questão de como a Casa de Repouso Santa Paula se 61 

encontra atualmente, uma vez que no passado apresentava irregularidades.Leila 62 

representante da SEDS,informa que a instituição está funcionando dentro das normas. 63 

Para ser compreendido de fato, o que está havendo, ficou estabelecido o levantamento 64 

junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, sobre a situação desta casa de repouso 65 

e do centro de convivência. Item e) Assuntos Gerais. O presidente, Ronaldo V. 66 

Santiago esclarece que devido à anormalidade vivida com a covid-19 (o isolamento 67 

social, o aprendizado de vivermos e trabalharmos de forma diferente ao habitual), o 68 

conselho passou pelo período de quatro meses, sem assembléias. Entretanto, relata 69 

que a diretoria se reuniu em três datas distintas, duas presenciais e uma virtual. E que 70 

todas as demandas administrativas foram sendo encaminhadas. Eliza Montrezol 71 

sugere que as demandas administrativas sejam trazidas para as assembléias e 72 

estejam contidas nas atas. Eliza também solicita a renovação do registro do Instituto 73 

Energia neste conselho. E relata que devido à pandemia da covid-19, o instituto agora 74 

funciona de forma virtual. A representante da entidade foi orientada a procurar a Tais P. 75 
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Aguiar ou enviar e.mail para o conselho, com a solicitação. O presidente evidencia que 76 

a diretoria aspira pela unificação das informações da Secretaria de Segurança Pública, 77 

Ministério Público com este conselho. Eliza Montrezol refere que é preciso juntar a 78 

esse tripé a sociedade civil, porque eles também possuem informação. Relata que o 79 

conselho trabalha, mas não aparece. E trabalha mais com o executivo, do que com a 80 

sociedade civil. A coordenadora da seção declara que vem pedindo a colaboração do 81 

colegiado, porque a SEPACOM é para apoio administrativo , o fortalecimento é papel 82 

do Conselho. Claro, há coisas que conseguem avançar, porém é pertinente da 83 

sociedade civil participar. Há os nomes dos participantes, porém não há participação, 84 

para a elaboração das políticas públicas. Ronaldo V. Santiago dá seguimento dizendo 85 

que a próxima Assembléia Geral Ordinária não poderá ser na segunda, terça-feira do 86 

mês, porque será dia oito de setembro e é feriado. Assim, a próxima assembléia será 87 

dia quinze de setembro, na terceira, terça-feira do mês. Respeitando o isolamento 88 

social, a assembléia será virtual e será analisada pelo departamento de tecnologia da 89 

informação, a possibilidade de usarmos o meet. Nada mais havendo, o presidente 90 

encerra a assembléia agradecendo o esforço de todos, em estarem presentes na forma 91 

virtual e emocionado conta que além do medo com as primeiras notícias, as 92 

dificuldades do isolamento e o retorno das atividades laborais sem a estrutura ideal, 93 

viveu a despedida do pai de sua esposa e há sessenta dias a internação de sua tia 94 

materna, acometida infelizmente pela covid-19. Mais dois membros da diretoria 95 

também viveram despedidas difíceis. É um momento desafiador, mas irá passar, 96 

porque tudo passa! A reunião foi encerrada as 12hrs. O presidente e a primeira 97 

secretária, assinam a presente ata. 98 

_____________________                                                                        ___________________       99 

Ronaldo Vizine Santiago                                                                                      Isabel C. M. Toni 100 
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