
                        CONSELHO MUNICIPALDO IDOSO

            ORGÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso - CMI, realizada no
décimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e quatorze com início às 9:30 hs,
na Casa de Participação Comunitária situada a Avenida Rei Alberto nº 119 no bairro da
Ponta  da  Praia  Santos  SP,  com  a  participação  de  conselheiros.  A  presidente  Eliza
Montrezol  inicia  a  reunião  apresentando  a  pauta  desta  AGO  enfatizando  que  a
discussão central da pauta são as atividades que acontecerão nos dias 25 e 28 deste
mês  de  novembro  lembrando  que  nessas  atividades  será  possível  discutirmos  o
conceito de Idoso que, neste conselho, queremos construir; conceito este embasado
no respeito e dignidade para que essa população tenha uma melhor condição de vida
nesta cidade. Na sequência, a presidente lembra que são várias as temáticas que este
Conselho tem que discutir, entre elas uma pauta premente é sobre a aposentadoria;
temática prontamente aprovada pelos conselheiros. Item I- Leitura e aprovação da ata
da assembleia anterior a qual com as devidas correções foi aprovada. Item II-Informes
da Diretoria:  a  presidente informa que dia  12 de novembro haverá um evento na
CEPAM-  Centro  de  Estudos  e  Pesquisas  de  Administração  Municipal,  na  Cidade
Universitária em São Paulo sobre Políticas Públicas de Atendimento ao Idoso. Informa
que  foi  enviado  o  lembrete  por  email  para  que  os  interessados  se  inscrevessem.
Apenas  o  conselheiro  João  se  inscreveu.  Sendo  assim  o  carro  agendado  pelo
conselheiro  Paulo  Henrique,  coordenador  da  Política  do  Idoso,  será  cancelado.  A
presidente informa que o carro do Conselho está na garagem da Prefeitura, e que já foi
solicitado  à  SEAS-  Secretaria  de  Assistência  Social  o  seguro  do veículo  e  solicita  a
Câmara de Planejamento a regulamentação do uso do veículo que posteriormente
deverá  ser  enviada  à  Câmara  de  Legislação.  A  Conselheira  e  1ª  secretária  Maria
Aparecida pergunta como ficará o carro uma vez que este foi comprado pela SEAS, mas
o CMI está sendo transferido para a Secretaria de Cidadania? O Conselheiro e Vice-
presidente Devanir, informa que o carro é do Conselho do Idoso e quando acontecer à
mudança  deste  Conselho  para  outra  Secretaria  também  deverá  ser  feita  a
transferência do carro. A presidente informa que a Secretaria de Defesa e Cidadania
enviou uma solicitação que deverá ser encaminhada a Câmara de Legislação sobre a
transferência  do  Conselho  da  SEAS  para  a  Secretaria  de  Defesa  e  Cidadania,
transferência essa que já foi aprovada aqui neste Conselho, porém precisa ser feita a
alteração da Lei. Como não houve a reunião da Câmara de Legislação com a Diretoria
Executiva, a Presidente  alerta que este distanciamento tem prejudicado o andamento
de  questões  importantes  que  precisam  ser  discutidas  nas  AGO´s  para  melhor
encaminhamento  das  necessidades  solicitadas  por  idosos  que  procuram  este
Conselho.  Por  exemplo  é  necessário  discutir  o  Regimento  Interno  do  CMI,  as
Resoluções que estão pendentes, a revogação do Decreto 6097 de março de 2012, pois
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o Conselho não precisa ser regido por Decreto, o Conselho é uma entidade autônoma,
as Resoluções têm poder de Lei,  isso faz com que os conselheiros tenham que ter
clareza da legislação que rege esta entidade, pois sua responsabilidade é grande. O
conselheiro Luis  Carlos,  (Bacalhau)  relata que o Conselho tem muitos  conselheiros,
porém  são  poucos  os  que  participam,  muitas  vezes  não  têm  disponibilidade  de
horários, sugere que se faça as reuniões das Câmaras no mesmo dia da Assembleia,
aproveitando  a  presença  de  todos.  O  conselheiro  Edison  fala  que  são  poucos  os
conselheiros  que  tem participado  das  reuniões  da  Câmara  de  Legislação,  eles  não
querem mais  participar,  e  sugere  uma reunião  com esses  conselheiros  para  saber
quem  realmente  quer  participar.  A  Sra.  Rainisa  relata  que  está  se  sentindo
desmotivada a participar das Câmaras, e fala que na Câmara de Legislação só ela e o
Sr. Edison é que participam; a Câmara de Planejamento não está tendo reuniões, e a
Câmara de Fiscalização não está fazendo fiscalizações. Esta conselheira diz se sentir
muito desmotivada. A presidente informa sobre os dois eventos que acontecerão este
mês  que  já  foram  aprovados  neste  Conselho,  um  é  dia  25/11  no  SESC  sobre  o
Protagonismo do Idoso – temática da Conferência Municipal,  e  o  outro,  dia  28/11
Audiência Publica na Universidade Santa Cecília. Informa que o Conselho vai enviar e-
mails lembrando a todos sobre os eventos. Item III- Assuntos Gerais, Conselheiro Paulo
Machado,  informa  sobre  um  evento  que  acontecerá  dia  14/11  no  Sindicato  da
Administração Portuária na Rua Julio Conceição 91. É um evento coordenado por um
grupo  de  aposentados  que  estão  fazendo  um  movimento  chamado  MAPELP  –
Movimento dos Aposentados e Pensionistas do Litoral Paulista. É um movimento da
região  da  baixada  do  Litoral  Paulista,  que  tem  objetivo  de  fomentar  as  questões
relacionadas aos aposentados, é um movimento apartidário. A presidente solicita que
o Conselheiro Paulo Machado represente este Conselho nesse movimento.  Sr.  José
Albino, munícipe convidado para participar dessa AGO, relata sobre a agressão física
que sofreu na Rodoviária de Santos. Relata que no momento em que tentou conseguir
uma passagem gratuita para São Paulo, as que são de direito conforme rege o Estatuto
do  Idoso,  foi  agredido  por  um  funcionário.  Ficou  machucado  e  teve  que  receber
atendimento do SAMU, após foi encaminhado à delegacia do Idoso para elaboração de
um  Boletim  de  Ocorrência.  A  presidente  fala  sobre  a  necessidade  de  uma  ação
concreta em defesa dos Idosos e traz a proposta de agendar uma reunião na Câmara
dos Vereadores e solicitar uma ação mais incisiva nas questões relacionadas a violência
contra o Idoso. Proposta aprovada por todos os presentes. Conselheiro Edison sugere
denunciar  o  nome  do  agressor  do  Sr.  José  Albino  na  imprensa,  nos  jornais  do
Município.  A  presidente  relata  sobre  a  necessidade  de  discutir  as  denúncias  que
chegam a este Conselho, temos que ter um espaço para essa discussão, pois são elas
que impulsionam as Políticas Públicas. Em relação à Minuta da Audiência Publica sobre
as ILPI- Instituições de Longa Permanência faz a leitura da Minuta, e em seguida elege
uma  comissão  que  conforme  a  minuta  deverá  dar  o  suporte  necessário  para  a
realização  da  Audiência.  Assim os  seguintes  conselheiros  compõem essa  comissão:
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conselheira  Edna,  conselheiro  Sr.  Getulio  Oliveira  e  conselheiro  Paulo  Henrique
Montenegro. Feita a leitura da minuta e tendo sido esclarecidas as dúvidas, a Minuta
foi aprovada. A conselheira Dulce (COABH) justifica sua ausência em reunião anterior
por conta do trabalho que estava sendo realizado pela COHAB: foram entregues 160
apartamentos no bairro da Caneleira para a população que já morava no terreno e
para outras que estavam em alojamentos.  A conselheira Dulce relata que Idosos e
deficientes ficaram em apartamentos térreos, informa, ainda, que a obra continuará
até chegar às 680 unidades e convida a todos para irem conhecer. A presidente solicita
que seja enviado a este conselho o numero de apartamentos entregues aos Idosos,
para que se possa divulgar esse trabalho. O conselheiro Paulo Henrique relata que,
sobre o evento do dia 25/11 no SESC a Câmara de Planejamento organizou da seguinte
forma: os conselheiros e entidades devem se inscrever até dia 18/11 através de e-mail
do conselho, e lembra a todos que os eventos da semana do Idoso também foram
organizados pela Câmara de Planejamento. Foram 16 dias de atividades com avaliação
bastante positiva pela população. Foi um sucesso! Sra. Lucy colaboradora informa que
está solicitando a CET um abrigo para o ponto de ônibus que agora está em frente
desta casa, para maior comodidade dos usuários. Relato das Câmaras. A conselheira e
1ª secretária  Mª Aparecida  informa que a  Câmara  de Fiscalização está  fazendo as
fiscalizações  solicitadas  pela  Promotoria  e  denúncias  de  ILPIs,  está  organizando
Audiência Pública e evento do dia 03/12 com os proprietários das ILPIs. O conselheiro
Edison, da Câmara de Legislação, solicita que seja enviado aos conselheiros o Decreto
6097 e Resoluções  para  que os  conselheiros  possam se  apropriar  da  Legislação.  A
presidente sugere uma extraordinária para se discutir a Legislação deste conselho e
todos terem clareza do que estamos falando.  Nada mais havendo a falar eu Maria
Aparecida de S.  Costa secretariei  os trabalhos e assino esta ata juntamente com a
presidente Eliza Montrezol.

    

           

Eliza Montrezol                                                      Maria Aparecida de S. Costa

 Presidente                                                              1ª Secretária
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