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Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI, realizada 1 

no dia 12 de setembro de 2017, às oito horas e trinta minutos, em primeira chamada 2 

e às nove horas em segunda, no auditório da Secretaria Municipal de Esportes - 3 

SEMES na Praça Engenheiro José Rebouças, s/ nº Ponta da Praia - Santos-SP, com 4 

a participação dos Conselheiros e Colaboradores para, de acordo com a 5 

Convocação publicada no Diário Oficial da cidade de Santos/SP, no dia 06 de 6 

setembro de 2017, deliberar a seguinte ordem do dia: Item a) Leitura e Deliberação 7 

da Ata da AGO de 08 de agosto de 2017; Item b) Assuntos de diretoria; Item c) 8 

Deliberação sobre emissão de certificado de inscrição no CMI de ILPI (Instituição de 9 

Longa Permanência para Idosos); Item d) Informe das câmaras; Item e) Assuntos 10 

Gerais. O presidente, Devanir Paz, abriu a assembleia cumprimentando a todos. 11 

Item a) Apreciação e deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 08 12 

de agosto de 2017 – O presidente solicitou a votação de aprovação da ata sem a 13 

leitura da mesma, pois foi encaminhada por email, para o conhecimento e 14 

observações dos conselheiros com uma semana de antecedência. Sugeriu também 15 

que fosse utilizado o período entre 8h: 30 e 09 horas, antes do inicio da AGO, para a 16 

leitura em versão impressa para os que ainda não o tiverem feito.  A plenária 17 

aprovou a ata por unanimidade. O presidente agradeceu a conselheira Edith Helena 18 

Fernandes Ribeirão e a Secretaria de Esportes, a qual ela representa, pela gentileza 19 

e colaboração de haver cedido o auditório para a assembleia. Item b) Assuntos da 20 

Diretoria – O presidente expos as justificativas documentadas de ausência dos 21 

conselheiros: Cristina Maria S. Camargo de Almeida (Universidade Santa Cecília); 22 

Dra. Telma Cristina Aulicino Costa (Ordem dos Advogados do Brasil – OAB); Eliza 23 

Montrezol (Instituto Energia); Edson de Oliveira Nascimento (Associação Nacional 24 

de Aposentados, Pensionistas e Idosos– ANAPI); Márcia Maria Pires Camargo 25 

Novelli (Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP); Cássia Edwiges Pagano 26 

Augusto (Secretaria de Educação); Claudio Rodrigues Gutierrez (Companhia de 27 

Engenharia de Tráfego – CET). A conselheira Flavia Valentino aproveitou para citar 28 

uma alteração que deverá ser feita no regimento interno do CMI para que os treze 29 

representantes no cargo de titular das organizações da sociedade civil tenham os 30 

seus treze suplentes da mesma entidade, como acontece com os órgãos 31 

governamentais para que não só facilite o comparecimento de um na ausência do 32 

outro como também para manter o equilíbrio na proporção das representações. 33 

Sobre os informes da Comissão da Conferencia Municipal do Idoso a primeira 34 

secretaria e coordenadora da Comissão Ana Carolina, falou das ações e propostas 35 

da última reunião em 01 de setembro e de algumas pendências: quanto ao retorno 36 

do ofício do Fundo Social de Solidariedade - FSS, ao qual havia sido solicitado o 37 

lanche para a pré e para a conferência, a resposta é de que o FSS não 38 

disponibilizará água nem café. A coordenadora de políticas publicas do idoso, Ana 39 

Bianca Flores Ciarlini como anfitriã da pré-conferência se dispôs a custear essa 40 

despesa na pré- conferência. O presidente falou que acionará a Secretaria de 41 

Relações Institucionais e Cidadania – SERIC, visto que existe uma dotação 42 

orçamentária para o evento; quanto à propaganda do evento Ana Carolina explicou 43 
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que está em andamento com a Secretaria de Comunicação a realização da arte e o 44 

presidente falou das possibilidades de divulgação. A conselheira Maria Regina Freire 45 

Martins sugeriu que como a pré-conferência será na mesma data em que se realiza 46 

reunião de voluntárias no FSS, os participantes dessa reunião poderiam ser 47 

convidados a compartilharem na pré-conferência. Ana Bianca disse que entrará em 48 

contato com o FSS para fazer essa proposta; quanto ao palestrante da pré-49 

conferência, Francisco Cabral, afirmou que está confirmada a sua presença. O 50 

presidente informou que estava disponível, para retirada imediata, a versão impressa 51 

da programação da pré-conferência  e da conferência para quem não leu ou não 52 

havia recebido por email. Ana Carolina informou que a comissão da conferência 53 

decidiu que a inscrição dos delegados na pré-conferência será realizada 54 

digitalmente; que foram tiradas dúvidas e feitas alterações na minuta que dispõe 55 

sobre o regulamento da conferência; que foi rediscutida a representatividade das 56 

organizações da sociedade civil no CMI já falado pela conselheira Flavia Valentino 57 

anteriormente nesta AGO; e que a conselheira Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso 58 

será a mestre de cerimônias da Conferencia. Ana Carolina pediu a colaboração de 59 

dois relatores para realizarem a ata da Conferencia e ficou decidido que serão a 60 

conselheira Hidely do Nascimento e a conselheira Marilene Andrade Silva. Quanto 61 

às denuncias que surgirem durante a realização da Conferência a comissão decidiu 62 

que deverão ser feitas por escrito e enviadas ao CMI; que será providenciado o Hino 63 

Nacional e o de Santos para a abertura da Conferência e será visitado o auditório da 64 

Secretaria de Educação onde será realizado o evento. Ana Carolina agradeceu a 65 

conselheira Flavia Valentino, representante do SOS Idosos pela doação do Estatuto 66 

do Idoso para a divulgação de material entre os participantes da Conferência e o 67 

conselheiro Renato Almeida do Sindicato Nacional dos Aposentados, pensionistas e 68 

Idosos – SINDNAPI também se dispôs a fornecer mais do material. Ana Carolina 69 

também falou da cartilha para os conselheiros que foi feita pela câmara de 70 

planejamento e enviada por email para observações dos conselheiros e que serão 71 

entregues para os conselheiros eleitos na posse. Quanto à palestra da Conferência 72 

Ana Carolina informou que para o tema único da Conferência que será Previdência 73 

foram convidados, através de ofício, palestrantes dos órgãos Instituto Nacional de 74 

Seguro Social - INSS, Ordem dos Advogados do Brasil/Santos e Instituto de 75 

Previdência Social dos Servidores Municipais – IPREV/ Santos.  A conselheira 76 

Marilene Andrade Silva confirmou a presença do representante do INSS. A seguir, o 77 

presidente falou da presença da conselheira e coordenadora de políticas publicas do 78 

idoso, Ana Bianca e do conselheiro João Inocêncio C. de Freitas na audiência 79 

publica realizada no dia 05 de setembro de 2017 na Câmara Municipal de Santos 80 

cujo tema foi “Acolhimento de Idosos em situação de vulnerabilidade e a criação do 81 

Comitê Permanente de Proteção ao Idoso” onde ambos conselheiros reforçaram o 82 

convite para a Conferência e falaram da importância da participação da população 83 

idosa no CMI. O conselheiro João Inocêncio C. de Freitas falou também que na fala 84 

das instituições Casa do Sol, Lar Evangélico e São Vicente de Paulo, presentes na 85 

mesa da audiência pública, estava implícita necessidade de maior investimento 86 
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financeiro. A representante da Secretaria de Assistência Social – SEAS, e também 87 

participante da audiência, Rejane, falou da importância da parceria de trabalho com 88 

a Secretaria da Saúde e falou das limitações e das ações realizadas pela Secretaria 89 

da Assistência Social no trabalho com as ILPIs - Instituições de Longa Permanência 90 

para Idosos no município. A colaboradora Lilian falou da importância de se pensar no 91 

tratamento de todos idosos não como se estivessem recebendo uma dádiva e disse 92 

que elaborou um questionário para ser aplicado em todos os idosos do município. O 93 

presidente pede para que ela volte a falar em assuntos gerais. O presidente falou da 94 

reunião realizada com o Poupatempo, no dia 11/08/2017, em que esteve presente 95 

juntamente com a vice-presidente Eliza Montrezol. Esta reunião foi uma proposta da 96 

AGO de agosto para maiores esclarecimentos a respeito do atendimento dado aos 97 

idosos. O presidente informou que entre outras coisas foi sugerido que o 98 

Poupatempo disponibilizasse uma pessoa para participar de uma assembleia e desta 99 

forma esclarecer o trabalho por eles realizado. Afirmou que foi feito um oficio com 100 

esta solicitação e aguarda retorno. Também falou da Reunião com a Viação 101 

Piracicabana no dia 16/08/2017, em virtude de queixas apresentadas. A empresa 102 

através de duas funcionárias (assistente social e instrutora de treinamento) 103 

respondeu questões aos problemas operacionais do transporte diário, falaram do 104 

treinamento dado e se colocaram a disposição para maiores esclarecimentos. O 105 

presidente solicitou a presença da Viação Piracicabana em uma das AGOs do 106 

Conselho para que possam passar as informações para todos os conselheiros e 107 

informou que está no aguardo do retorno ao oficio enviado. O presidente reforçou a 108 

importância da participação dos conselheiros e das câmaras setoriais para o bom 109 

andamento do Conselho e consequente retorno satisfatório para a população idosa, 110 

que vem crescendo no município, para posteriormente relatar uma situação que 111 

descreveu como desagradável no início da reunião com a Viação Piracicabana onde 112 

a conselheira Rainisa além de comparecer à reunião (na última AGO a vice-113 

presidente informou que seria uma reunião de diretoria não aberta) também fez o 114 

convite para a assessora de um vereador comparecer. O presidente explicou que 115 

informou a assessora da finalidade da reunião, a mesma entendeu e foi embora e a 116 

conselheira Rainisa participou da reunião com a Piracicabana até o final. Como a 117 

conselheira Rainisa não estava presente na assembleia ficou decidido que o 118 

presidente retomará o assunto desta conduta na próxima AGO. Devanir também 119 

informou que conforme foi pedido na ultima assembleia foi realizado e encaminhado 120 

ofício para Secretaria de Saúde/Vigilância Sanitária solicitando o número de óbitos 121 

em clínicas. Item c) Deliberação sobre emissão de certificado de inscrição no 122 

CMI de ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos). O presidente 123 

passou para a deliberação do certificado de inscrição no CMI da Casa do Sol, 124 

disponibilizando a documentação com parecer favorável da câmara de fiscalização 125 

para apreciação da assembleia e solicitando a votação para a emissão de 126 

certificado. Houve aprovação geral apenas com a abstenção da conselheira que 127 

pertence à própria Instituição. Item d) Informe das câmaras: o presidente solicitou 128 

o apoio da câmara de legislação para prioridades como: Compilação das leis, 129 
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decretos e resoluções bem como para a atualização do Regimento Interno e para a 130 

Resolução Normativa que dispõe sobre a inscrição das organizações 131 

governamentais no Conselho para o futuro edital de chamamento público do Fundo 132 

Municipal do Idoso – FMI. Ficou marcada a próxima reunião da câmara de legislação 133 

para o dia 27 de setembro às 09 horas no CMI. A conselheira Regina, coordenadora 134 

da câmara de fiscalização falou da dificuldade encontrada para as visitas pela falta 135 

de motoristas no mês de agosto para o transporte dos conselheiros e a dificuldade 136 

para reunir os membros da câmara para fazer agendamento do mês de setembro 137 

como foi solicitado pela administração do CMI. O presidente informou que apesar do 138 

carro ser do CMI uma pessoa que não tenha a atribuição de motorista não pode 139 

dirigir o carro do Conselho. A conselheira Regina sugeriu adiantar a reunião da 140 

câmara para realizar o agendamento e foi marcada para o dia 18 de setembro às 141 

14h: 30 no CMI. A primeira secretaria, Ana Carolina, pediu retorno sobre a reunião 142 

que a câmara de fiscalização fez com a vice-presidente, Eliza sobre a Resolução 143 

Normativa 33/2017 do Conselho Nacional do Direito do Idoso e a conselheira Regina 144 

disse que foi encaminhada solicitação de parecer para a câmara de legislação. A 145 

conselheira Flavia Valentino disse que as instituições já realizam tudo o que foi 146 

colocado nesta resolução, mas o presidente solicitou um retorno através de um 147 

parecer por escrito da câmara de legislação sobre esta informação. Item e) 148 

Assuntos Gerais: A coordenadora de políticas públicas do idoso, Ana Bianca, fez os 149 

convites dos eventos: “Palestra sobre Geriatria: Demência, suas causas, prevenção, 150 

manejo e prognóstico” a ser realizada no dia 22 de setembro às 14h30min no 151 

Espaço do Idoso; no dia 29 de setembro às 15 horas a palestra realizada pela 152 

OAB/Santos será sobre “O Dever do Estado frente aos Direitos da Pessoa Idosa”; no 153 

dia 03 de outubro às 14 horas haverá a primeira mostra de arte e dança Santos 154 

Sênior que acontecerá no Teatro Municipal; e no dia 04 de outubro haverá a primeira 155 

Feira Santos Sênior com ações e serviços direcionados à terceira idade na Arena 156 

Santos das 09 as 16 horas com show do Moacyr Franco as 20 horas. Na feira 157 

estarão recebendo fraldas adultas como ingresso que serão doadas à Assistência 158 

São Vicente de Paula e Lar Evangélico. A colaboradora Sra. Lilian falou da 159 

importância de se fazer uma reflexão sobre o conceito do que é a pessoa idosa, 160 

direitos e a participação do idoso na construção e organização da instituição que é 161 

feita para ela. Preocupada com a moradia do idoso ela afirmou que desenvolveu um 162 

questionário, o qual tem a intenção que todos os idosos respondam para 163 

levantamento das necessidades. A conselheira, Ana Bianca, convidou a Sra. Lilian 164 

para conhecer os serviços dispensados aos idosos e aproveitou para informar que 165 

como o Diário Oficial no formato impresso será substituído pela versão on-line serão 166 

instalados totens (equipamentos para consultas da página da Prefeitura) em alguns 167 

pontos da cidade com pessoas para auxiliarem na consulta e que o preenchimento 168 

dessas vagas será feito por idosos que farão o trabalho de forma remunerada. A 169 

coordenadora da SEAS, Rejane, falou da importância da contribuição da Sra. Lilian 170 

trazendo questionamentos e inquietações e a importância dela se apropriar do 171 

trabalho realizado com os idosos no município. O conselheiro Ademar perguntou 172 
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sobre o local da próxima reunião e a assembleia decidiu que será feita novamente 173 

no auditório da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES na Praça Engenheiro 174 

José Rebouças, s/ nº Ponta da Praia - Santos-SP. O conselheiro também falou da 175 

importância da homenagem feita ao ex-presidente Getulio Vargas, da valorização 176 

dada por ele ao trabalho e ao trabalhador e que no evento houve pouca participação 177 

feminina. O conselheiro João Inocêncio reforça a importância da participação e 178 

contribuição da colaboradora Sra. Lilian e coloca que a questão não é só de 179 

habitação, mas que tem que ser entendido o cenário de exclusão social e da difícil 180 

realidade da pessoa idosa. A conselheira, Flavia Valentino, informou da sua 181 

participação nos dias 09 e 10 de agosto do evento no Centro de Referência do Idoso 182 

da Zona Norte – CRI Norte, em São Paulo, sobre o Cenário do Envelhecimento onde 183 

foi abordada numa manhã a assistência social exclusivamente voltada para a 184 

pessoa idosa onde foi colocado a vulnerabilidade social do idoso e os temas mais 185 

importantes dessa vulnerabilidade como: o abandono, apartação, a discriminação, 186 

confinamento, conflitos, preconceito e a violência; também foi falado que a família 187 

não consegue mais dar conta dos próprios idosos; que a velhice não é um problema 188 

social; da necessidade de profissionais atualizados nos temas da velhice; da 189 

organização das nossas políticas públicas; e da necessidade de que as entidades de 190 

pessoas idosas peçam para que os editais não lembrem só de 191 

crianças,adolescentes, meio ambiente e cachorro e permaneçam sem edital para 192 

idoso. Flavia falou que um em cada seis idosos sofre algum tipo de violência e no 193 

ano passado, 2016, 141 mil idosos foram vitimas de algum tipo de violência no 194 

Brasil. Também informou que 1% de toda a população brasileira está 195 

institucionalizada e que em São Paulo foi criada a primeira ILPI sócio sanitária, ou 196 

seja, hibrida criada com recursos da Assistência Social e da Saúde e é de grau três. 197 

Sobre a mudança no Estatuto do Idoso que estabelece prioridade especial (Lei 198 

13.466/2017), ou seja, pessoas com 80 anos ou mais terão prioridade sobre 199 

outros idosos (Lei 10.741/2003 considera idosas pessoas a partir de 60 anos) o 200 

conselheiro Getulio com 85 anos reivindicou o direito do atendimento e foi 201 

beneficiado quando foi pagar uma conta no banco. Assim é encerrada a AGO às 12h 202 

e eu Ana Carolina Tani Kader, juntamente com Devanir Paz, presidente, assinamos 203 

esta ata. 204 

 205 

_________________________                                __________________________         206 

Devanir Paz                                                                     Ana Carolina Tani Kader 207 

 208 


