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1 Às  nove  horas  do  dia  quatorze de setembro de dois mil e vinte e um  se 

2 iniciou a Assembléia Geral Ordinária, pelo Zoom, devido às regras de isolamento  

3 social, diante da pandemia da Covid-19. Para registrarmos os nomes dos presentes  

4 utilizamos o chat e o registro de pessoas que constam no aplicativo: Cassia Galdino, 

5 Aline Alves, Alex Tadeu Alves Rosa, Hidely do Nascimento, Neila Meire Eleutério,  

6 Thais Affonso, Chrisitane Albuquerque, Marly Carvalho, Ana Isabel Graziani Fraga, Eliza  

7 Montrezol, Ana Carolina Tani Kader,  Lilia Sampaio de Souza Pinto, Flávia Valentino,  

8 Sheila Rezende, Tais Aguiar e Heloisa Helena de Sousa Moreira Ramos. Ausências  

9 justificadas -  n e n h u m a .  Após os cumprimentos, a vice presidente  Flávia  

10 Valentino informou que o Presidente Paulo Henrique M L Ferreira não poderá participar  

11 da AGO - Assembleia Geral Ordinária de hoje, motivo pelo qual será presidida por ela e 

12 iniciou a assembléia: Item 1) Leitura e aprovação da ata anterior.  informou que 

13 as atas anteriores serão lidas na próxima assembleia, pois estão todas em poder do  

14 presidente. Item 2) Relatos da Diretoria Executiva. Tais informa que a diretoria se  

15 reuniu presencialmente em 26 de agosto de 2021 no DEARTI. A diretoria está verificando  

16 a situação dos certificados e a renovação dos mesmos pelas ILPIS. Item 3) Informes  

17 das Câmaras Setoriais: A Coordenadora da Câmara de Legislação informou que a nossa 

18 Resolução Normativa do Covid 19 já foi publicada, o edital para utilização do fundo  

19 municipal do idoso está pronto e será encaminhado para a procuradoria municipal para  

20 análise. Devemos aguardar a próxima fase. Inclusive sobre cancelamento do decreto do  

21 Covid 19 e se for revogado pelo governo estadual e municipal. Informou ainda que a  

22 Câmara analisará o regimento interno e demais legislações pra que possam ser melhor  

23 compreendidas. Pediu para a diretoria localizar o regimento com sua ultima atualização  

24 para que a câmara possa trabalhar na elaboração das resoluções normativas. A  

25 Coordenadora da Câmara de Planejamento relatou que não houve demanda para  

26 assembleia. Tais pediu a palavra informa que a diretoria pediu para localizar a legislação  

27 e que  está tudo com ela. Na data agendada para reunião, essa não se realizou porque  

28 houve outra atividade que exigiu a presença dela e do presidente do CMI. Pede para  

29 retornar as reuniões de forma presencial, pois dessa forma as demandas podem ser  

30 resolvidas rapidamente. Informou que o edital de utilização do fundo municipal do idoso  

31 foi levado a Drª Alessandra que sugeriu que se fizesse um edital amplo e não só do  

32 Covid 19. Informa também que RN do CMI foi baseada na resolução do CMDCA e como  

33 a resolução do CMDCA foi agora revogada, solicita atenção e análise para o que está  

34 acontecendo no CMDCA.  Ana Carolina pergunta se a nossa tem tudo certo, por que não  

35 dar andamento. Eliza informa que todos podem participar da Câmara de Legislação. 
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36 É só solicitar a ela para que possa enviar o link da reunião que atualmente ainda está  

37 sendo realizada de forma virtual às quintas-feiras. Item 4) Informes do Gestor.   A vice- 

38 presidente  solicitou que as conselheiras eleitas como delgadas para representar o CMI  

39 na Conferência Estadual explanassem sobre os trabalhos. Com a palavra, Dona Lilia  

40 fez um breve relato sobre a conferencia:  I - Trabalho a nível municipal. Três  

41 assembleias foram realizadas para que participassem interessados no problema do  

42 idoso (queixas, analise, ...). A última assembleia se realizou no SESC, com plenária  

43 lotada e foram discutidas propostas em grupos, por eixo e sub-eixo: moradia, saúde,  

44 educação, laser, etc. Palestras foram efetuadas e propostas votadas para definir temas  

45 a serem levados ao nível estadual. Foram eleitos representantes do CMI até a  

46 realização da conferencia estadual. Oito pessoas se candidataram e quatro foram  

47 escolhidas: Lilia (moradia), Ana Carolina (planejamento), Neuza (fiscalização) e Ana  

48 Bianca (administradora e presidente do CMI à época). II - Trabalho a nível estadual.  

49 Três dias de trabalho em grupos analisando as propostas por eixo e sub-eixos. As  

50 propostas finais foram discutidas nos grupos. Aprovadas e encerradas. Ocorreu escolha  

51 dos delegados e houve comunicação sobre participação a nível nacional. A orientação  

52 do conselho paulista foi pela participação da conferencia nacional. III - Trabalho a nível  

53 nacional. Reunião e apresentação das propostas estaduais em 28 e 29 de setembro e 1º 

54  de outubro.  A intenção seria suspender plenário para pós-pandemia pelas dificuldades  

55 encontradas. Com a palavra, Flávia agradeceu a excelente explicação de Dona Lilia.  

56 Com a palavra, Tais ressaltou a importância da participação de Dona Lilia e  

57 apresentação das propostas, em especial a dela, que deve ser levada a outros órgãos.  

58  Dona Lilia explanou ainda que o projeto dela sobre moradia foi aprovado quase em sua  

59 totalidade e será encaminhado para a nacional. Com a palavra, Elisa quer de público  

60 agradecer Dona Lilia e pedir desculpas sobre o mal entendido referente à nomeação dos  

61 delegados. Dona Lilia aceitou as desculpas. Com a palavra, Ana Carolina também  

62 delegada efetuou explicações sobre a conferência. Informou que a Diretoria se reuniu e 

63  decidiu participar da conferência. Algumas delegações se retiraram, mas o Conselho 

64  Estadual decidiu participar da conferência. A analise das propostas e as decisões foram  

65 todas de forma on-line, e no seu entendimento foi muito deficiente. Participaram Neuza,  

66 Dona Lilia e Ana Carolina. Tudo foi muito atemporal e sem discussões, pois cada uma  

67 tinha o seu tempo individualizado. Com relação à região Sudeste, as propostas  

68 apresentadas foram analisadas para aglutinar, nada podia ser acrescentado. A análise  

69 se restringiu a aglutinação ou não das propostas e não havia condições de excluir  

70 nenhuma. O Regimento Nacional será votado na Conferencia Nacional. Não houve  
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71 compartilhamento de ideias nem discussões de ideias ou outros assuntos do interesse  

72 do idoso. A Conferencia dos  dias 29 e 30 de setembro e 1 de outubro será on-line. O  

73 Conselho do Estado informará se participará ou não da Conferencia Nacional.  Flávia  

74 entende ser importante apresentação de moção de repúdio ao Conselho Nacional. Com  

75 a palavra, Hidely agradeceu Dona Lilia e Ana Carolina pela participação na  

76 conferencia. Pelas informações recebidas parecia que se criariam novas propostas,  

77 entendeu agora foram discussões das já apresentadas. É favorável a moção de repúdio.  

78 Com a palavra, Dona Lilia explica que Ana Carolina fez excelente relato da parte  

79 humana da Conferencia e ela da parte técnica. Entende que a apresentação de moção   

80 não deve ser de “briga” e sim de sugestão do que precisa ser feito. Item 5) Assuntos  

81 Gerais.  Com a palavra,Tais informa que foi realizado o Encontro de Diálogos  

82 Sustentáveis com a participação de 29 Conselhos da Sociedade Civil da agenda 20/30.  

83 Paulo Henrique e Flávia estiveram no último, Elisa esteve nos 02 anteriores  

84 representando o CMI. Santos está em vigésimo primeiro lugar entre 800 municípios da  

85 Agenda 20/30. Entende que o Conselho do Idoso deve participar e conhecer as metas  

86 que foram escolhidas pelo colegiado. Entende também que o CMI deve participar no  

87 orçamento municipal. O DEARTI está à disposição para apresentação da agenda 20/30  

88 ao CMI. Com a palavra, Ana Carolina informa que o conselho já analisou algumas  

89 propostas e inclusive já indicaram algumas. Com a palavra, Tais falou que existem 169  

90 metas da ONU, algumas atingidas e outras não, é necessária a leitura de como está  

91 hoje, o colegiado deve ver qual ação está sendo feita e o que o governo está fazendo.  

92 Com a palavra, Ana Carolina sugere que seja levado para a Câmara de Planejamento  

93 e depois seja trazido para AGO deliberar. Com a palavra,Tais indagou se foi efetuada  

94 deliberação pelo conselho e enviado oficio. Com a palavra, Ana Carolina informou que  

95 a Câmara de Planejamento enviou e-mail ao conselho para ser encaminhado ao órgão  

96 competente que não se recorda qual é. Localizará o e-mail e avisará a Tais. Com a  

97 palavra, Tais sugere que tudo que foi decidido na conferencia seja acompanhado com  

98 bastante atenção para se controlar o que está sendo feito. Com a palavra, Ana Carolina  

99 informou que as propostas nossas entraram no plano de metas da Prefeitura. Entende  

100 também que a câmara deve acompanhar. Com a palavra, Tais entende que a  

101 participação do CMI principalmente cobrando respostas faz parte da construção da  

102 política pública. Acompanhamento é essencial. Encontro marco regulatório não é só  

103 financeiro, existe a necessidade de comissão de acompanhamento e avaliação full time.  

104 O governo e sociedade civil devem estar juntos, estão se perdendo oportunidades. Flavia  

105 informa que só soube do encontro de diálogos sustentáveis depois que Drª Alessandra  
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106 publicou num grupo. Foi fazer sua inscrição mas estava encerrada. Com a palavra,  

107 Tais informou que havia 120 vagas, 60 na parte da manhã e 60 na parte da tarde. As  

108 inscrições se encerraram muito rápido. Com a palavra, a representante do NASF quer  

109 acompanhar toda discussão sobre política habitacional. Flavia se lembra de que na  

110 gestão o prefeito Paulo Barbosa havia legislação que atribuía cota de 5% das unidades  

111 habitacionais para idosos. CMI oficiou a COHAB mas nunca houve resposta sobre a  

112 utilização e disponibilidade das habitações.  Com a palavra, Tais disse não se recorda  

113 desse ofício e pediu para a Flávia resgatá-lo e se poderia fazer uma reunião integrada  

114 com CMI, COHAB, CMDU e outros órgãos correlatos. Também irá procurar ofício em seu  

115 departamento. Flávia lembrou que Dulce era representante da COHAB e sempre  

116 compareciam as assembleias, dessa forma havia feedback das construções e unidade  

117 entregues. Atualmente nenhum representante tem comparecido nas assembleias do  

118 CMI. Com a palavra, Marly Carvalho informou que como representante do fórum da  

119 cidadania de Santos manifesta seu interesse em participar mais efetivamente e ajudar.  

120 Tais agradeceu as palavras de Marly, sendo muito bom tê-la conosco, pois ser uma  

121 excelente assistente social e militante na área de direitos humanos.  Com a palavra,  

122 Flavia, mais uma vez agradeceu a presença de todos. Não havendo mais nenhum  

123 assunto, a assembleia foi finalizada às 10:34h. A vice-presidente e a primeira  

124 secretária assinam esta ata.  

125  

126   Flavia Valentino                                                                            Heloisa Helena S M Ramos  

127    Vice-Presidente       Secretária 
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