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1 Às  nove  horas  do  dia  oito de março de dois mil e vinte e dois  iniciou  

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

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

4 o chat  e o registro de pessoas que constam no aplicativo: Paulo H enrique  

5 Montenegro Lopes Ferreira (Secretaria de Cultura), Heloisa Helena de Sousa Moreira   

6 Ramos (Representante da população idosa), Flávia Valentino (Vitae Domini),  

7 Maria Inês A. Correa da Costa de Souza (Representante da população idosa), Lilia  

8 Sampaio de Souza Pinto (Representante da população idosa), Hidely do Nascimento  

9 (Representante da população idosa), Sheila Rezende Tavares (Sociedade São Vicente de  

10 Paulo), Márcia (Casa de Repouso Santos Kosei Home / Nipo-Brasileira), Almir Alves ,  

11 Juliana de Amorim Mangini (Secretaria Municipal de Assistência Social – SEDS), 

12 Ivens Paiva (Secretaria Municipal de Esportes – SEMES), Cristina de Almeida Vida M .  

13 Costa (Secretaria Municipal de Educação - SEDUC), Maria Anunciação de Jesus  

14 Lourenço (Secretaria Municipal de Saúde – SMS), Maria Valentina Rezende ( Secretaria  

15 Municipal de Turismo - SETUR), Alexandre Alves Vidal (Fundo de Solidariedade Social).  

16 Carolina Janaina Tiago Doth (OAB Santos), José Osvaldo Teixeira Junior (Serviço Social  

17 do Comercio - SESC), Marly Carvalho de Soares Santos (Representante da população  

18 idosa), Weverson Alexandre Nogueira Patriota (Instituto Kaffe Sport),  Ausências  

19 justificadas:  Eliza Montrezol (Instituto Energia) por motivo de trabalho, Ana Bianca Flores  

20 Ciarlini (Coordenadoria Municipal Políticas Públicas para Longevidade) e Thays de Souza  

21 Affonso (Coordenadoria Municipal Políticas Públicas para Longevidade) por motivo de  

22 evento do Dia da Mulher pela Coordenadoria. Após os cumprimentos, o Presidente Paulo  

23 Henrique iniciou a Assembleia informando que alterará a ordem da pauta, iniciando com o  

24 Item 2 - com a apresentação da palestra: “A Mulher na Atualidade e o Idadismo” a ser  

25 proferida pela ilustre palestrante Maria Alice Corazza. Concedida a palavra à palestrante,  

26 iniciou com explanaçao sobre sua vida pessoal e profissional, cuja caminhada se iniciou  

27 como sendo professora e depois se dedicou aos idoso, pois são referência a tudo que fez  

28 em sua vida. Sempre entendeu que atividade física é fundamental. Fez na FMU a  

29 primeira faculdade da Terceira Idade e fez o primeiro desfile de idosos em São Paulo.  

30 Entende ser fundamental o amadurecimento das pessoas, o crescimento dos idosos em  

31 vários aspectos, as mulheres se libertando dos maridos e dos filhos. A musicoterapia e a  

32 dança são importantíssimos, pois unidos libertam o idoso. Solicitou que todos assistam o  

33 vídeo “Viva bem com a vida que você tem”. Trouxe a informação que existem 55 viúvas 

34 para 05 viúvos, pois as mulheres crescem na cultura de ir ao médico e os homens não.  

35 As mulheres se consultam para prevenir, os homens não. Com 14 anos as meninas  
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36 continuão ao ir ao médico e os homens param. Os homes vão aos 40 ou 50 anos para  

37 cuidar da doença. As mulheres vão para cuidar da saúde. O que ganhamos com o  

38 envelhecimento? Além da experiência, osteosporose, incontinência urinaria, problemas  

39 cardíacos etc. Os exercícios fisicos elevam a balança e ofertam melhor qualidade de  

40 vida. Fez um vídeo aos 77 anos: “Homenagem a todas as mulheres do mundo” que foi  

41 apresentado na AGO, mostrando a alegria de viver e estimulo a não desistir de sonhar e  

42 lutar. Tem como mantra a frase: “envelhecer com qualidade de vida é dádiva de Deus”. 

43  Solicitou que a seguisem no Instagram, Facebook e demais redes sociais – Mali  

44 Corazza e agradeceu a todos pelo carinho e convite. Flavia e D Lilia agradeceram muito  

45 à palestrante. Anunciação também agradeceu e disse que amorosidade faz diferença e  

46 que “quando ao lágrimas não vão aos olhos, elas vão ao coração”. O Presidente Paulo  

47 Henrique disse que a nossa história deve ser passada pra a frente. Maria Alice  

48 respeitadas por toda categoria profissional dos professores de educação fisica. O  

49 idadismo foi falado por ela de forma suave, compositividade e parte prática. Maria Alice  

50 tem 77 anos e está ativa, dando aula, dançando. O corpo não para de funcionar com a  

51 idade se permanecer ativo. O curso da vida possibilitou essa disposição. Dar qualidade  

52 de vida aos dias que serão vividos ainda. Retomando à pauta da Assembleia Geral  

53 Ordinaria, no  Item 1) Apreciação e Deliberação das Atas Anteriores: informou que  

54 as atas anteriores estando sendo finalizadas e serão enviadas aos membros do  

55 conselho para ciência de todos e lidas na próxima AGO. Se iniciou a chamada dos  

56 presentes.  Item 3 ) Deliberação da vaga vacância dos conselheiros: Flavia indagou  

57 sobre as faltas reiteradas de alguns conselheiros. O que fazer? Deve ser observado 

58  o Estatuto, pois os que não participam das AGOs estão com falta. Devem ser  

59 substituidos.  O Presidente necessitou inverter a ordem novamente, passando para 

60 o Item 6) Informes do Gestor e pedindo a palavra, Valentina informou que Ana Bianca 

61 não passou nenhuma informação e está num evento do Dia da Mulher. Pediu para  

62 se ausentar, pois ingressará em reunião.  Retomando à pauta, o Item 4 ) Informes da  

63 Diretoria: foram recebidas algumas denuncias, toda semana chegam denuncias das  

64 mais diferentes, como por exemplo de uma senhora idosa com escabiose (sarna) e nem  

65 foram por causa de covid. O CMI participou de reunião com Dra Alesandra (SEPACOM)  

66 sobre diversas qustões do CMI e estrutura de ação como politica publica. Flavia  

67 entende que a SEDS pode informar sobre vagas em aberto para atendimento dos idosos.  

68 Aline está no CRAS e as vagas ficam no CREAS. Devemos buscar informações com a  

69 Juliana (suplente SEDS). O portal está desatualizado, perguntar se podem na AGO  

70 passar essas informações. Juliana informou que CREAS – Zona Leste – passa para a  
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71 Secretaria todo mês. Podem sim passar nas AGOs do CMI essas informações. 

72 Hoje não há vagas, há processo de seleção em andamento e lista de espera. Informou 

73 que CREAS não averigua denuncias, é a Delegacia que o faz, devem trabalhar juntos  

74 para proteger o idoso. Flavia entendeu que CMI trata de pessos juridica, no caso ILPIs, se 

75 é pessoa física é Delegacia do Idoso e depois Ministério Publico. Anuncianção informou  

76 que a Secretaria da saude pediu vagas e o CREAS liberou duas vagas, mas tem lista de 

77 espera. No portal tem vagas, mas demoram para atualizar. Hidely informou que a Casa 

78 Dia Recanto Mãe Joana está fechada desde 2020. É preciso o CMI saber se voltará a  

79 funcionar ou ficará fechada. Juliana informou que foi fechada por causa do Covid e  

80 necessita reforma. Está fechada para reforma ou será alugada uma nova casa. A equipe  

81 está trabalhando no Complexo da Rua Dino Bueno, acompanhando idosos da Casa Dia  

82 através de telefones, visitas no local, não há como frequentar na Casa Dia. Há lista de  

83 espera também. Marly perguntou se há perspectiva de ampliação das Casas Dia. Juliana  

84 informou que é necessário uma na Zona Noroeste, pois só tem no Campo Grande, mas  

85 não há previsão de ampliação. Poderá encaminhar na Secretaria. Marly sugere que o CMI  

86 oficie para ser colocado no orçamento. Apontar prioridades até abril de 2022 para colocar  

87 no orçamento. Flavia questionou uma das propostas da conferência sobre ILPIs hibridas.  

88 Sugere que analisemos todas as propostas e oficiar para saber o que vem sendo  

89 cumprido. O Presidente Paulo Henrique entendeu ser necessária uma provocação na  

90 Câmara para os vereadores se posicionarem e também ao Executivo. Flavia questionou  

91 se COHAB respondeu ao oficio enviado? Anunciação aduziu que é necessário cobrar  

92 respostas e trazer o Presidente da Câmara na AGO do CMI. O Presidente tentará tazer o  

93 Presidente da Câmara Municipal na proxima AGO. Fará um documento provocando a  

94 Câmara para que na AGO consiga a presença de algum representante.  Item 5 )  

95 Informes das Câmaras Setoriais: Não há nenhum informe. Item 6 ) Informes do  

96 Gestor : Paulo Henrique informou que a Secretaria de Cultura retomou as atividades nas  

97 vilas criativas, com atividades presenciais, tais como música, dança e teatro. Concedida a  

98 palavra a outras secretarias, nenhuma se manifestou. Item 7 ) Assuntos Gerais:  Com a  

99 palavra Hidely, aduziu que a Cartilha “Vida plena” é um guia para os idosos. O dinheiro do 

100  Fundo pode ser usado e dar a todas as Secretarias essa cartilha. Em junho tem o fórum  

101 e pode ser entregue aos idosos e cuidadores, bem como aos familiares para multiplicar  

102 esse trabalho. A cartilha tem endereços, todos os serviços a disposiçao da população  

103 idosa. È um guia de serviços: Vila Criativa, Delegacia, Secretaria de Esportes, etc. D. Lilia  

104 disse que a familia é quem deve aprender a conviver, a se preparar para lidar com o idoso  

105 e também ficarão velhos.  O Presidente informou que ele fez a cartiha em 2013/2014 e  
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106 precisa ser atualizada para ser divulgada. Pode sim ser usado o fundo, mas é gasto que a  

107 prefeitura deve assumir. Falará com Ana Bianca e com a Secretaria do Governo para uma  

108 nova cartilha. Pode se pegar a cartilha existente como base, para ser mais rápido. Só  

109 atualizar é o ideal. Ana Bianca é vereadora suplente e ficará 10 dias como vereadora,  

110 poderá propor duas ou três discussões na Cãmara. Anunciação informou que que as  

111 Rodas retomaram de forma presencial: segunda-feira na Ponta da Praia, às 14:30h; na  

112 policlinica do Gonzaga quarta-feira às 14:30h; na Comunidade Santa Rita segunda-feira  

113 às 18:30h. São os grupos de escuta, palavra e vinculos. Pessoas que não se conheciam  

114 e a partir dessa roda, desse convívio, conseguem se ajudar. Exemplo: pessoa sozinha  

115 precisa ajuda para ir ao médico e outra se prontifica a ir com ela. Instituto Kaffe sugeriu  

116 convocar os Vereadores e o Prefeito para esclarecer sobre Vilas Criativas, como serão  

117 inscritas? Prefeito já anunciou na midia, mas como devem as pessoas se inscreverem,  

118 pessoalmente ou como? O instituto deseja participar da Cãmara de Fiscalização. Com    

119 a palavra, Paulo Henrique agradeceu a presença de todos e informou que a próxima   

120 AGO será realizada no dia 08 de março de 2022. Não havendo mais nenhum assunto,  

121 a assembleia foi finalizada às 11:42h.  O presidente e a primeira secretária assinam esta  

122 ata.    

123  

124 Paulo Henrique M L Ferreira                         Heloisa Helena S M Ramos  

125  Presidente       Secretária 
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