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

no dia 09 de janeiro de 2018, às oito horas e trinta minutos, em primeira chamada e 2 

às nove horas em segunda, no auditório do Museu Pelé – no Largo Marquês de 3 

Monte Alegre, s/n – Valongo - Santos-SP, com a participação dos Conselheiros e 4 

Colaboradores para, de acordo com Convocação publicada no Diário Oficial da 5 

cidade de Santos/SP, no dia 03 de janeiro de 2018, deliberar a seguinte ordem do 6 

dia: Item a) Leitura e Deliberação da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada 7 

em 12 de dezembro de 2017; Item b) Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia 8 

Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2017; Item c) Apresentação e 9 

deliberação do Relatório de Gestão do Biênio 2016-2017; Item d) Posse dos 10 

conselheiros eleitos na Conferência Municipal do Idoso – 2017; Item e) Eleição da 11 

Diretoria Executiva para o biênio 2018-2019. O presidente Devanir Paz 12 

cumprimentou e agradeceu a presença de todos em especial do secretário Sr. Flavio 13 

Ramirez Jordão da Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania da Prefeitura 14 

Municipal de Santos, secretaria a qual o CMI está vinculado e deu início à 15 

Assembleia. Item a) Leitura e Deliberação da ata da Assembleia Geral Ordinária 16 

realizada em 12 de dezembro de 2017. O presidente solicitou a votação para a 17 

aprovação ou não da ata sem a leitura da mesma, pois foi encaminhada, por email 18 

para conhecimento e observações dos conselheiros com uma semana de 19 

antecedência. Alertou também para a disponibilidade da versão impressa.  A plenária 20 

aprovou a ata por unanimidade. Item b) Leitura e Deliberação da Ata da 21 

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2017. Assim 22 

como a ata da AGO, a ata da AGE foi aprovada por unanimidade sem a leitura da 23 

mesma. Em seguida, o presidente colocou em votação para que o Item “c” da pauta 24 

- Apresentação e deliberação do Relatório de Gestão do Biênio 2016-2017 fosse o 25 

último item na ordem do dia devido ao pouco tempo disponível do secretário 26 

presente e importância da sua presença para a posse dos conselheiros e para a 27 

eleição da nova diretoria. A inversão da pauta foi aprovada por unanimidade. O 28 

presidente também registrou a presença do chefe de departamento Nicola Margiotta 29 

Junior. Item d) Posse dos conselheiros eleitos na Conferência Municipal do 30 

Idoso – 2017. O presidente foi chamando e encaminhando os conselheiros um a um 31 

para a assinatura do documento de posse. Os representantes eleitos que tomaram 32 

posse foram: segmento da população idosa: Ana Maria José Gomes (titular), Antonio 33 
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de Jesus Peres Neto (titular), Aparecida Lima de Lima (titular), João Carlos de Souza 34 

(titular), Lilia Sampaio de Souza Pinto (titular), Marta Chaim (titular), Neusa Maria 35 

Dellei de Oliveira (titular), Ademar Dias Correa (titular), Getulio Oliveira de Paula 36 

(suplente), Edna Teresa Dimas Xavier (titular), Maria do Carmo Nascimento Goes 37 

(suplente), Hidely do Nascimento (titular), Maria Regina Freire Martins (titular), 38 

Odisséa de Oliveira Pachorra (titular), Paulo Deolindo Apolinário (titular) e segmento 39 

da sociedade civil: Sociedade São Vicente de Paulo - Sheila Costa Rezende Tavares 40 

(titular); Sindicato Nacional dos Aposentados – Renato de Almeida (titular); 41 

Universidade Santa Cecília – Flavia Yara Alves Barboza (titular) e Cristina Maria S. 42 

de C. de Almeida (suplente); Ordem dos Advogados do Brasil – Telma Cristina 43 

Aulicino Costa (titular) e Associação SOS Idosos – Flavia Valentino (titular). O 44 

presidente explicou a ausência da conselheira eleita Flavia Valentino, na posse, 45 

devido à coincidência de data com a Assembleia do Conselho Municipal de 46 

Assistência Social da qual ela também faz parte. Essa situação foi colocada em 47 

votação, a Assembleia aceitou a justificativa e aprovou a assinatura de posse da 48 

conselheira em data posterior. Foram chamados também os representantes dos 49 

órgãos do governo presentes para assinarem a lista de presença: Secretaria 50 

Municipal de Assitência Social - Marineide Freire da Silva Recupero (titular); 51 

Secretaria Municipal de  Educação - Cássia Edwiges Pagano Augusto (suplente); 52 

Secretaria Municipal de Esportes – Edith Helena Fernandes Ribeirão (titular); 53 

Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Cidadania – Ana Bianca Flores 54 

Ciarlini (titular) e Nicola Margiotta Júnior (suplente); Secretaria Municipal de Saúde – 55 

Devanir Paz (titular); Secretaria Municipal de Turismo – Ana Carolina Tani Kader 56 

(titular); Companhia de Engenharia de Tráfego – Cláudio J. Gutierrez Rodrigues 57 

(suplente). O presidente passou a palavra para o secretario Flavio Jordão que falou 58 

da satisfação em estar presente, da importância de fortalecer o vinculo do CMI com 59 

a Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania, citou o Fundo Municipal do 60 

Idoso como um dos trabalhos importantes para continuar sendo desenvolvido e se 61 

colocou a disposição para que as ações se efetivem. O secretário parabenizou o 62 

presidente Devanir Paz pelo trabalho exemplar à frente do CMI, falou da expectativa 63 

de que a próxima diretoria possa trabalhar em conjunto com a sua Secretaria para 64 

desenvolverem políticas importantes para a pessoa idosa, e declarou todos 65 

empossados. Item e) Eleição da Diretoria Executiva para o biênio 2018-2019. O 66 
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presidente pede que se apresentem os candidatos a presidente, nessa gestão, 67 

candidatos do segmento da sociedade civil. A conselheira Dra. Telma Cristina 68 

Aulicino Costa representante da Ordem dos Advogados do Brasil/Santos foi 69 

candidata única e enfatizou a importância do comprometimento de todos para que o 70 

exercício da presidência seja feito em conjunto com os conselheiros, falou da sua 71 

disposição de somar e deu relevância ao fato de que o idoso não pode esperar. O 72 

presidente fez a votação e a conselheira foi eleita presidente do CMI por 73 

unanimidade. Posteriormente, Devanir pediu a manifestação de candidatos dos 74 

órgãos do governo para o cargo de vice- presidente. A coordenadora de políticas 75 

públicas para a pessoa idosa Ana Bianca Flores Ciarlini foi candidata única, reforçou 76 

a importância do CMI como um todo atuante e a importância do comprometimento e 77 

do preparo das câmaras para o bom andamento e melhoria contínua dos trabalhos. 78 

O presidente fez a votação e a conselheira Ana Bianca foi eleita como vice-79 

presidente por unanimidade.  Para o cargo de primeira secretaria se apresentou a 80 

conselheira Ana Carolina Tani Kader e a conselheira Marta Chaim que falou já haver 81 

participado do CMI como conselheira e feito trabalhos na Câmara de Fiscalização. 82 

Ana Carolina falou que entrou no Conselho em 2013, que tem afinidade e motivação 83 

com a temática do idoso e se colocou a disposição para auxiliar a fomentar as 84 

políticas públicas para que a melhoria da qualidade de vida do idoso seja sempre 85 

contemplada. O presidente fez a votação e dos 24 votantes a conselheira Ana 86 

Carolina teve 23 votos e Marta Chaim 01 voto, sendo Ana Carolina eleita como 87 

primeira secretaria. Para segunda secretaria a conselheira Marta Chaim manteve a 88 

candidatura e a conselheira Hidely do Nascimento se apresentou candidata, falou da 89 

importância do CMI ser tripartite e de dar representatividade à população idosa, 90 

disse ter aprendido na gestão anterior e reforça que se há espaço para a população 91 

idosa este também deve ser ocupado na mesa diretora. O presidente fez a votação e 92 

Hidely teve 21 votos e Marta Chaim 03, sendo eleita Hidely como segunda 93 

secretaria. O secretário empossou a nova diretoria desejando sucesso e que façam 94 

um trabalho muito importante pela cidade. Item c) Apresentação e deliberação do 95 

Relatório de Gestão do Biênio 2016-2017. O presidente antes da apresentação do 96 

Relatório de Gestão expos as justificativas documentadas de ausência dos 97 

conselheiros: Helena dos Santos e Maria Dalva Lins de Araújo representantes da 98 

população idosa, Marcia Maria Pires Camargo Novelli representante da UNIFESP e 99 
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Ligia Maria Marques Severino representante do INSS. Em seguida, o presidente 100 

apresentou o Relatório da Gestão do último biênio, explicitou cada uma das partes, 101 

justificou os números apresentados nos trabalhos desenvolvidos e fez considerações 102 

dos aspectos positivos e das dificuldades apresentadas. O conselheiro Ademar falou 103 

da necessidade de acrescentar a questão das repúblicas de idosos, nesse relatório, 104 

porque na cidade só temos três, mas o presidente informou que não seria nesse 105 

relatório específico porque essa é uma questão que continua a ser trabalhada na 106 

próxima gestão. O presidente colocou em votação e o Relatório da Gestão 2016-107 

2017 foi aprovado por unanimidade com a ressalva de que seja acrescentado 108 

agradecimento à funcionária do administrativo do CMI Maria Helena Apolinário 109 

Rodrigues pelos serviços prestados aos conselheiros. Assim foi encerrada a AGO às 110 

11h05min e eu Ana Carolina Tani Kader, primeira secretária, juntamente com Devanir 111 

Paz, presidente, assinamos esta ata. 112 

_________________________                                __________________________            113 

      Devanir Paz                                                          Ana Carolina Tani Kader 114 


