
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
ORGÃO DE DEFESA DO IDOSO

Ata da Assembléia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI, realizada
ao décimo quarto dia do mês de abril de 2015, às nove horas na Casa de Participação
Comunitária, situada na Rua Rei Alberto I número 119, no bairro da Ponta Praia, em
Santos/SP, com a participação dos Conselheiros para deliberar a seguinte ordem do
dia: Item I- Apreciação e deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 10 de
março de 2015  Item II- Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela Associação
Instituto Energia Item III- Apresentação das Dimensões do Fundo Municipal do Idoso
pelos Assessores Financeiros da Prefeitura Municipal de Santos. Item IV- Assuntos da
Diretoria Executiva. Item V- Assuntos Gerais. Item VI - Relato das Câmaras Setoriais.
A  presidente  Eliza  Montrezol  inicia  a  assembleia  dando  boas vindas  a  todos,  em
seguida informa que como definido pela última AGO foi realizada a AGE para eleição de 2º
secretário  da  Mesa  Diretora.  Após  votação,  Ana  Carolina  Tani  Kader,  representante  da
Secretaria de Turismo foi eleita 2ª secretária. Passa para o Item I - Ata de março foi lida e
aprovada. Item II – A presidente Eliza Montrezol apresenta os Trabalhos desenvolvidos
pelo Instituto Energia, instituição que representa no CMI. Sra Eliza inicia dizendo da
importância  de  associações  instituídas  a  partir  da  organização  da sociedade civil.
Lembra que a Constituição de 1988 estabelece a participação popular como um dos
pilares da organização política do nosso país. Apresenta a história da fundação do
Instituto Energia, sua missão que é a de espalhar a boa energia entre pessoas idosas
e, afirma que para a consecução de sua missão o Instituto desenvolve trabalhos a
partir de três Programas: 1º) Idoso mais Energia – programa de Atividades Físicas que
tem como objetivos:  Atuar na capacidade funcional  da pessoa idosa; Desenvolver  a
auto estima e Promover a socialização; 2º) Programa Cultural – tendo como objetivo
ampliar o universo cultural da Pessoa Idosa com vista a uma participação social mais
rica; e 3º)  Programa Socioassistencial  que tem o objetivo de atuar na Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa para um envelhecimento mais digno e saudável. Item III - A
presidente Eliza passa a palavra aos representantes da Prefeitura Municipal de Santos, Sr
Rogério Guedes e Paulo Paim, que têem a função de assessorar o CMI no gerenciamento do
recurso financeiro que compõe o Fundo Municipal do Idoso. Sr Rogério Guedes se apresenta
dizendo que já trabalhou na Casa dos Conselhos e que tem muito apreço por esse trabalho.
Orientou que o CMI busque captar recursos com empresas para o Fundo Municipal do Idoso e
sugeriu a criação de uma Câmara de Relações Públicas para isso; também orientou que deve
ser solicitado a SECOR boleto bancário para contribuição para o FMI; disse que pessoas
físicas podem doar até 6% do seu Imposto de Renda devido e que o FMI do CMI precisa estar
cadastrado até 10/05/2015 no CNDI para poder receber doações; esclareceu que na equipe
em que atua tem a função de assessorar outros fundos municipais e que o Fundo Municipal
do Idoso será assessorado com a mesma metodologia do Fundo do CMDCA – Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente; sugeriu a criação da Câmara Financeira; e disse que
seria interessante, assim como no CMDCA o CMI estar integrado a uma rede metropolitana
da baixada santista. O Sr. Paulo Paim se apresentou; mostrou dados da conta bancária já
existente do Fundo Municipal do Idoso e esclareceu que dará todo o suporte para o CMI na
utilização do Fundo Municipal do Idoso. A srª Flávia do S.O.S Idosos, disse que recursos da
multa aplicada a Ultracargo por causa do incêndio ocorrido na Alemoa será destinada ao
CMDCA e pergunta porque não ao CMI. O Sr Paulo Henrique ficou de verificar. A srª Flávia do
S.O.S Idosos, mostrou uma página do D.O.(Diário Oficial) divulgando a doação para o Fundo
da Criança e do Adolescente e que diz que o CMI tem que conseguir esta divulgação também.
O Sr. Rogério enfatizou que o dinheiro gasto do Fundo será demonstrado a população, por
isso, deve ser feito com cautela. Sugeriu que o CMI procurasse o terceiro setor para uma
capacitação sobre os projetos que deverão ser apresentados ao CMI. O Sr. Paulo Henrique
representante da SECID informou que tem reunião marcada com outras cidades da Baixada
Santista  para  criação  da  Câmara do Idoso na AGEM (Agencia  Metropolitana  da Baixada
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Santista) o que possibilitará a criação de uma rede metropolitana de proteção a Pessoa Idosa.
A Presidente Eliza colocou que o dinheiro do FMI só poderá ser movimentado após aprovação
dos projetos em AGO deste Conselho. Item IV - A presidente Eliza informou que as entidades
já se inscreveram para a realização das pré-conferências. Serão 7 pré-conferências de onde
sairão as propostas para serem discutidas na IX Conferência Municipal do Idoso. A presidente
informa ainda, que não está definido o local de realização da Conferência, mas espera que até
a próxima semana se tenha uma definição. A presidente Eliza relatou que a S.O.S Idosos
doou e entregou material para Conferência e perguntou quais conselheiros gostariam de ser
mediadores  nas  Pré-Conferências.  Se  manifestaram  as  representantes  da  S.O.S  Idosos,
conselheiras  Flávia  e  Creusa;  a  conselheira  Graça;  as  conselheiras  Cristina  e  Flávia;  o
representante da SECID Paulo Henrique, o vice-presidente Devanir e a primeira secretária
Maria Aparecida. A presidente informou que haverá capacitação para os mediadores no dia
16/04/2015 às 14h na Casa dos Conselhos.  Item V – Comparece a esta assembléia a sra
Cleide vizinha e amiga da idosa Sra Alzira trazendo denúncia de que há 18 meses a idosa
está  em  atendimento  pelo  CREAS  representado  por  uma  ONG  –  Organização  Não
Governamental – e que até agora não resolveu nada. Ainda segundo Sra Cleide, a idosa Sra
Alzira está precisando de uma vaga em uma ILPI – Instituição de Longa Permanência para
Idosos – e até agora nada. Segundo Sra Cleide a Sra Alzira mora sozinha, abandonada pela
família e com Alzheimer. Diz, ainda, que é um absurdo o descaso com que o idoso é tratado
no município e questiona o papel deste Conselho. A representante da SEAS, Sra Jessica,
coordenadora do CREAS disse que irá verificar os fatos ocorridos em relação a esse caso e
que dará uma devolutiva na próxima AGO.  Item VI –  As conselheiras  Maria Aparecida e
Cristina Camargo da Câmara de Fiscalização informam que está sendo feita a verificação da
documentação entregue pelas entidades e as que estiverem com a documentação em ordem
serão fiscalizadas para que o CMI possa liberar os certificados. O Sr Edison informa que as
Câmaras de Legislação e Planejamento e Projeto estão se reunindo juntas para agilizar  o
andamento das atividades. Sem mais nada eu Maria Aparecida S. Costa, 1ª secretária assino
está ata juntamente com a presidente Eliza Montrezol.

Eliza Montrezol                                                                                     Maria Aparecida S. Costa
Presidente                                                                                                       1ª secretária
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