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Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI, realizada no 3 

dia 08 de agosto de 2017, às oito horas e trinta minutos, em primeira chamada e às nove 4 

horas em segunda, na Seção de Participação Comunitária, à Rua XV de novembro, nº 5 

183 – Centro, Santos-SP, com a participação dos Conselheiros e Colaboradores para, de 6 

acordo com o Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da cidade de Santos/SP, 7 

no dia 04 de agosto de 2017, deliberar a seguinte ordem do dia: Item a) Leitura e 8 

Deliberação da Ata da AGO de 11 de julho de 2017; Item b) Assuntos de diretoria; Item c) 9 

Informe das câmaras; Item d) Assuntos Gerais. A vice-presidente, Eliza Montrezol, fez a 10 

abertura da assembleia cumprimentando a todos e justificou a ausência do presidente 11 

Devanir Paz. Item a) Apreciação e deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária 12 

de 11 de julho de 2017 – A vice-presidente deu início à assembleia solicitando a votação 13 

de aprovação da ata sem a leitura da mesma, pois foi encaminhada para o conhecimento 14 

e observações dos conselheiros, via email, com uma semana de antecedência e não 15 

houve registro de dificuldade de entendimento. A plenária acatou o procedimento e a ata 16 

foi aprovada por unanimidade. Item b) Assuntos da Diretoria – A vice-presidente passa 17 

a expor as justificativas de ausência dos conselheiros que são: Ligia Maria Marques 18 

Severino (INSS); Flavia Yara Alves Barboza e Cristina Maria S. Camargo de Almeida 19 

(Universidade Santa Cecília); Dra. Telma Cristina Aulicino Costa (Ordem dos Advogados 20 

do Brasil – OAB) e Devanir Paz (Secretaria da Saúde). Eliza relatou também o email 21 

recebido da conselheira Adriana de Freitas da Secretaria de Assistência Social – SEAS 22 

justificando a sua exclusão da comissão da Conferência Municipal do Idoso por motivo de 23 

trabalho. Em seguida, lê o ofício recebido em 22 de fevereiro com os nomes dos 24 

representantes da Secretaria de Educação - SEDUC, no CMI, devido a uma dúvida 25 

levantada na assembleia anterior, e inclusive conselheira suplente Cássia Edwiges 26 

Pagano Augusto estava presente, disse receber os emails de convocação e informou que 27 

a representante titular Sonia Maria de Carvalho Gardiano se aposentou. Sobre os 28 

informes da Conferencia Municipal do Idoso a primeira secretaria e coordenadora da 29 

Comissão da Conferência Ana Carolina, falou das ações e propostas da última reunião 30 

em 14 de julho que foram: a  Minuta da Resolução Normativa do Regimento da 31 

Conferência; a alteração da data da Pré-Conferencia de 30 de agosto para 20 de 32 



 

 

setembro de 2017 (que foi aprovada pela plenária) sendo mantido local e horário - Espaço 33 

do Idoso às 14horas onde haverá a candidatura dos delegados; falou da realização dos 34 

ofícios que serão encaminhados, com a aprovação da AGO, para a Secretaria de 35 

Relações Institucionais e Cidadania - SERIC para divulgação do evento e ofício para o 36 

Fundo Social de Solidariedade - FSS para apoio com o lanche a ser fornecido na Pré e na 37 

Conferência; e informou que o palestrante Francisco Cabral confirmou presença para falar 38 

na Pré-Conferência. A Coordenadora de Políticas Públicas do Idoso, Ana Bianca, solicitou 39 

que fosse feito uma programação explicativa do que será a Pré-Conferência para que as 40 

pessoas tenham clareza na sua participação no evento e foi sugerido que a comissão 41 

desenvolvesse a programação. Ana Carolina falou também da necessidade da publicação 42 

da Resolução Normativa que dispõe sobre a Composição da Comissão da Conferência e 43 

reviu juntamente com os conselheiros os nomes que fazem parte da Comissão, pois como 44 

algumas pessoas nunca haviam comparecido às reuniões ficou decidido com a plenária 45 

que essas pessoas fossem excluídas automaticamente da composição, e desta forma os 46 

nomes definitivos da comissão foram: Ana Carolina Tani Kader, Flavia Valentino, Flavia 47 

Yara Alves Barboza, Ana Bianca Flores Ciarlini, Cristina Maria S. C. de Almeida, João 48 

Inocêncio C. de Freitas e Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso. Ficou definida a próxima 49 

reunião da comissão para o dia 01/09/2017 às 14 horas no Espaço do Idoso. A vice-50 

presidente passa a falar do email recebido do Departamento de Recursos Humanos da 51 

Viação Piracicabana solicitando uma reunião com o CMI para conhecer o trabalho do 52 

Conselho afim de auxiliar no treinamento e desenvolvimento dos motoristas da empresa. 53 

O conselheiro Cláudio Rodrigues Gutierrez, representante da Companhia de Engenharia 54 

de Tráfego – CET falou da importância desse contato com o Conselho e se colocou a 55 

disposição de sempre fazer a ponte de interação entre a empresa e o CMI. Eliza 56 

confirmou que essa primeira reunião não será aberta porque a intenção é convidar a 57 

empresa para mostrar os trabalhos numa AGO onde os conselheiros poderão se 58 

manifestar. A reunião da diretoria com a Piracicabana será no dia 16/08/2017 às nove 59 

horas no CMI com Sr. Rosário. Eliza aproveitou o conselheiro Claudio como exemplo de 60 

participação para reforçar o importante papel do representante no Conselho 61 

intermediando o órgão ou entidade ao qual pertence com o CMI e lembrou à conselheira 62 

Cássia da SEDUC de que o Conselho gostaria de participar de algumas ações conjuntas 63 

com essa Secretaria visto que existe proposta das leis de diretrizes e base da educação 64 



 

 

de levar para a sala de aula a questão do idoso e do envelhecimento. Eliza informou 65 

sobre os dados de violência contra a pessoa idosa na cidade de Santos solicitados, 66 

através de ofícios, para a SEAS e para a Secretaria de Saúde - SMS a fim de que os 67 

conselheiros pudessem se instrumentalizar para avaliação de futuros projetos.  O CMI 68 

ainda não recebeu retorno da SEAS, mas recebeu da SMS os dados do ano de 2016 e de 69 

janeiro a junho de 2017. Eliza passou a dar conhecimento através de leitura de alguns 70 

dados do ofício – resposta. Alertou que esse retorno será também disponibilizado, via 71 

email, para que todos os conselheiros tomem ciência. A conselheira Flavia Valentino 72 

sugeriu que seja reiterado o ofício para a SEAS e sugeriu que o CMI fizesse um ofício à 73 

Vigilância Sanitária para que se obtenha o índice de óbitos nas clínicas. A colaboradora 74 

Regina informou que independente da Delegacia do Idoso a delegacia comum não pode 75 

se furtar a dar um atendimento diferenciado, visto que a fragilidade da pessoa idosa tem 76 

que ser levada em consideração. Após várias interrupções devido ao barulho externo na 77 

sala de reunião e de reclamações dos conselheiros da inadequação do espaço para as 78 

assembleias a vice-presidente falou do empenho na procura de local para a mudança do 79 

Conselho não só para a realização das assembleias como também para a parte 80 

administrativa, que não tem condições satisfatórias de trabalho e nem de atendimento e 81 

afirmou que assim que houver uma reposta positiva de mudança de local a AGO será 82 

comunicada para aprovação. Uma das possibilidades sugeridas de local para próxima 83 

assembleia foi a Secretaria Municipal de Esportes - SEMES e a conselheira Edith, 84 

representante dessa secretaria, ficou de viabilizar. Quanto ao problema de mau 85 

atendimento ao idoso no Poupatempo, que foi relatado na última AGO, devido à falta de 86 

alfabetização ou ao desconhecimento do idoso em lidar com o equipamento tecnológico, 87 

a vice-presidente informou que está sendo encaminhado um agendamento para que um 88 

responsável pelo órgão venha ao CMI para maiores esclarecimentos sobre o atendimento 89 

ao idoso. Eliza falou do e-mail recebido pela conselheira, Flavia Valentino, sobre a 90 

Resolução Nº 33, de 24 maio de 2017 do Conselho Nacional do Idoso - CNDI que dispõe 91 

sobre o contrato de prestação de serviços de toda entidade de longa permanência, ou 92 

casa-lar, com a pessoa idosa abrigada, substituindo a Resolução CNDI nº 12/2008. A 93 

vice-presidente falou da proposta da diretoria de chamar todas as entidades não só para 94 

reforçar o trabalho segundo a resolução do CNDI como também esclarecer para algumas 95 

entidades o porquê de tantas perguntas feitas nas visitas de fiscalização. E, por 96 



 

 

consequência se alguma entidade ainda não estiver adequada ao Estatuto do Idoso seria 97 

uma oportunidade de discussão. Porém, a proposta ficou em suspenso dadas 98 

divergências de alguns conselheiros que acham desnecessária a reunião, pois as 99 

entidades já estariam agindo de acordo com a Resolução; outros conselheiros acham que 100 

deveriam ser chamadas para reunião só entidades que tem pendências e outros ainda 101 

acham que as entidades deveriam ser chamadas uma a uma para reunião. A conselheira 102 

Flavia Valentino falou da necessidade de primeiramente se reordenar as Resoluções 103 

Normativas para que inclusive as entidades tenham uma forma única de preencher o 104 

instrumental dado, pois isto tem dificultado a análise da Câmara de Fiscalização e depois 105 

chamá-las para reunião. A conselheira Regina, coordenadora da câmara de fiscalização, 106 

apontou para a necessidade de se chamar para reunião grupos pequenos de entidades 107 

onde seriam informadas e esclarecidas as formas de atuação segundo o CMI e a 108 

conselheira Mirnamar falou da importância da chamada geral de todas as entidades do 109 

Município no sentido de fortalecimento do trabalho dessas organizações. A vice-110 

presidente comunicou o recebimento do email do conselheiro Edison de Oliveira 111 

Nascimento, representante da Associação Nacional dos Aposentados, Pensionistas e 112 

Idosos – ANAPI solicitando licença do mandato de conselheiro por três meses retroativos 113 

ao mês de julho devido a problemas particulares. Item c) Informe das câmaras 114 

setoriais: Câmara de fiscalização: A conselheira Regina fala da dificuldade cada vez 115 

maior da realização das fiscalizações, pois as entidades são longe e este mês não 116 

tiveram o carro para fazer as visitas. Eliza relatou o recebimento do comunicado do 117 

Departamento de Articulação – DEARTI ao CMI no dia 26 de julho informando que no mês 118 

agosto continuam sem motorista disponível, comprometendo a solicitação dos Conselhos 119 

para o uso dos carros e assegurou que o CMI mandará um oficio para a SERIC porque o 120 

carro é do CMI. A vice-presidente relatou também que a Sra. Suzete do DEARTI solicitou 121 

um relatório das faltas dos representantes dos órgãos governamentais no CMI e o CMI 122 

encaminhou uma listagem com esses dados solicitados. A conselheira Regina retoma o 123 

discurso da câmara de fiscalização questionando se no dia 17/08 próxima reunião da 124 

câmara as entidades serão chamadas e os conselheiros estarão de posse do compilado 125 

das resoluções e a vice-presidente reafirma a solicitação do compilado feito pela diretoria 126 

no dia 17 de fevereiro de 2017 para a Câmara de Legislação. Como, atualmente, a 127 

composição da Câmara de Legislação é a Flavia Valentino e a Dra. Telma Eliza pergunta 128 



 

 

se alguém gostaria de fazer parte desta câmara, mas não houve candidatura. A 129 

conselheira Flavia Valentino respondeu à conselheira Regina dizendo que inicialmente 130 

estavam tentando fazer o Regimento Interno devido a Conferencia Municipal, mas não 131 

deu então agora estão se propondo a fazer a compilação das resoluções e isso demanda 132 

tempo para fazer e depois para AGO aprovar, portanto não tem como chamar as 133 

entidades nesta data por ela proposta, mas tentará organizar a agenda com a Dra. Telma 134 

para esse trabalho. O conselheiro Ademar disse que em visita ao Residencial Santa 135 

Terezinha constou que o residencial existe há mais de vinte anos e até hoje não tem 136 

certificado do CMI e a vice-presidente disse que o residencial não atendia alguns 137 

requisitos necessários. Eliza passa a entregar os certificados das ILPI’s: Aconchego dos 138 

Nonos e Nipo Brasileira, que estavam presentes, e Residencial Vila Verde e Residencial 139 

Vila Rica os certificados continuam no CMI devido à ausência dos representantes. 140 

Câmara de Planejamento: A Câmara de Planejamento não fez reunião no último mês. A 141 

vice-presidente fez a solicitação da diretoria de que a Câmara de Planejamento construa 142 

um manual para os conselheiros para que seja apresentado na Pré-Conferência, ou seja, 143 

uma cartilha para que as pessoas tenham mais clareza do que é o Conselho e o papel do 144 

conselheiro no Conselho. A próxima reunião da câmara será no dia 15/08/2017 às nove 145 

horas em local a ser confirmado. A coordenadora da câmara, Ana Carolina, fez o convite 146 

para os demais conselheiros que quisessem auxiliar na elaboração do projeto e a vice-147 

presidente se dispôs a participar. Item e) Assuntos Gerais - A conselheira Rainisa 148 

questiona se há algum oficio para que ela entregue na Caixa Econômica sobre a falta de 149 

identificação para atendimento preferencial e contesta a não leitura da ata na assembleia. 150 

Quanto a ata foi explicada a ausência da leitura para agilização da assembleia, foi 151 

relembrado que essa é uma atitude que vem sendo tomada nas três últimas AGOs devido 152 

ao recebimento antecipado da Ata via email, foi também indicada a possibilidade de ela ler 153 

a Ata impressa nos trinta minutos antes do início da reunião e a possibilidade dela se 154 

abster. Duas novas colaboradoras estiveram presentes na assembleia uma delas, Lilia, 155 

com 93 anos. Ambas colaboradoras pretendem continuar participando do CMI e estão 156 

engajadas no projeto sobre moradia de idosos, entre outros. Ana Bianca, convidou as 157 

colaboradoras para uma conversa no Espaço do Idoso. A conselheira Flavia Valentino 158 

avisou do ENAGE, evento científico do Centro de Referência do Idoso da Zona Norte – 159 

CRI Norte, com a programação nos dias 09/08 (Encontro de Assistentes Sociais e Gestão 160 



 

 

de Saúde) e 10/08 (Simpósio de Geriatria e Gerontologia) em São Paulo. A vice-161 

presidente Eliza convidou para o Fórum Social da Baixada Santista que será no dia 17/08 162 

na Unisantos – Av. Conselheiro Nebias, 300 às 19hs com palestras e debates. Foi 163 

lembrado que a partir de segunda feira o Diário Oficial será digital e o conselheiro Getulio 164 

convidou para no dia 24/08 as 09hs participarem de uma homenagem ao ex-presidente 165 

Getulio Vargas na Praça dos Andradas. Assim é encerrada a AGO às 11h08min min. e eu 166 

Ana Carolina Tani Kader, juntamente com Eliza Montrezol vice-presidente, assinamos esta 167 

ata. 168 

 169 

_________________________                         __________________________ 170 

Eliza Montrezol                                               Ana Carolina Tani Kader 171 


