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

no dia 06 de fevereiro de 2018, às oito horas e trinta minutos, em primeira chamada 2 

e às oito horas e quarenta e cinco minutos em segunda, no auditório da Secretaria 3 

Municipal de Esportes - SEMES na Praça Engenheiro José Rebouças, s/ nº Ponta 4 

da Praia – Santos/SP, com a participação dos Conselheiros e Colaboradores para, 5 

de acordo com Convocação publicada no Diário Oficial da cidade de Santos/SP, no 6 

dia 01 de fevereiro de 2018, deliberar a seguinte ordem do dia: Item a) Leitura e 7 

Deliberação da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 09 de janeiro de 8 

2018; Item b) Apresentação: “Orientações sobre a febre amarela”; Item c) Assuntos 9 

de Diretoria; Item d) Composição das Câmaras Setoriais do biênio 2018-2019; Item 10 

e) Assuntos Gerais. A presidente Telma Cristina Aulicino Costa cumprimentou a 11 

todos justificando a experiência de antecipação do horário da segunda chamada em 12 

quinze minutos para facilitar o deslocamento dos idosos no calor deste verão; e 13 

justificou a antecipação data da AGO por desconhecimento de que a marcação 14 

deveria ser posterior e não anterior ao Carnaval (ponto facultativo). Em seguida 15 

solicitou que cada um dos participantes da Assembleia se apresentasse aos demais. 16 

Item a) Leitura e Deliberação da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 09 17 

de janeiro de 2018. A presidente colocou em deliberação a ata sem a leitura da 18 

mesma, pois a ata havia sido encaminhada, por email com antecedência, para 19 

conhecimento e observações dos conselheiros. Reforçou também a disponibilidade 20 

da ata em versão impressa para que a leitura possa ser feita, antes do início da 21 

Assembleia, para os que não o fizeram. A plenária aprovou a ata por unanimidade. 22 

Item b) Apresentação: “Orientações sobre a febre amarela”. A presidente explicou 23 

que não haveria a orientação devido à inadimplência do funcionário da SMS para a 24 

apresentação. Ela mencionou que recebeu a justificativa de que o funcionário trocou 25 

o dia da apresentação de 06 para 09. A presidente agradeceu a presença das 26 

profissionais do jornalismo da Prefeitura de Santos e falou da importância da 27 

visibilidade do CMI, não só para que mais idosos participem, como também para que 28 

conheçam e entendam o papel do Conselho. Telma agradeceu também à Secretaria 29 

Municipal de Esportes - SEMES pelo espaço cedido para a reunião em nome dos 30 

representantes Edith e Antonio. Item c) Assuntos de Diretoria. A presidente expos as 31 

justificativas documentadas de ausência dos conselheiros: Flavia Valentino – 32 

Associação SOS Idosos; Ana Lucia de Rezende Sant´Anna – SECULT; Carlos 33 
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Américo de Bulhões Brasílico - SEMAM e Selley Storino - Fundo Social de 34 

Solidariedade. Quanto à ausência da conselheira Flavia Valentino, Telma explicou o 35 

conflito de agenda com a reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, a 36 

Plenária decidiu que se ela não chegasse a tempo hábil a sua posse seria efetuada 37 

na AGO de março/2018, visto que ela também esteve impossibilitada de tomar posse 38 

na AGO de janeiro/2018. Com relação às justificativas de faltas nas AGOs a 39 

presidente propôs que seja deliberada a alteração do Parágrafo único do art.11 do 40 

Regimento Interno no que diz respeito à faltas justificadas de: “A justificativa deverá 41 

ser efetuada, se possível, com antecedência à Assembleia, ou posteriormente, até a 42 

próxima Assembleia” para: “A justificativa deverá ser efetuada em até 48 horas após 43 

a AGO em que houve a falta, por email ou por escrito e entregue no CMI.” Telma 44 

enfatizou a seriedade da participação no Conselho.  A conselheira Flavia Yara 45 

propôs a ampliação do prazo de 48 horas para uma semana, levando em conta a 46 

dificuldade que poderá existir para o conselheiro se justificar. A plenária aprovou que 47 

a justificativa deverá ser efetuada em até sete dias (uma semana) após a AGO. A 48 

presidente também informou que o CMI acusará o recebimento das justificativas 49 

enviadas por e-mail. A presidente convocou todos os conselheiros a participarem da 50 

AGE que será realizada no dia 23/02/2018 das 08h30min às 11h30min no Espaço do 51 

Idoso cuja ordem do dia será a Capacitação dos Conselheiros para a Fiscalização 52 

de equipamentos que atendem idosos. Pediu a colaboração de todos para, quem 53 

quiser e puder levar bolo, bolachas, ou sucos para um lanche. Informou que a 54 

capacitação será dada pelas conselheiras Flavia Yara e Flavia Valentino 55 

gratuitamente. Telma pediu também que os conselheiros nesse dia levem uma foto 56 

3x4 e cópia de documento de identificação para a confecção de um crachá de 57 

conselheiro com validade para o biênio 2018/2019. A conselheira Ana Maria José 58 

Gomes perguntou quais as legislações que deveria ter conhecimento e a presidente 59 

diz que isso será explicado. Telma propôs a deliberação da alteração de horário das 60 

AGOs de: “08h30min em primeira chamada e 9 horas em segunda” para: “08h30min 61 

em primeira chamada e 08h45min em segunda”. A alteração foi aprovada por 62 

unanimidade. Quanto à entrega da Cartilha para os conselheiros a presidente 63 

comunicou a alteração do conceito de: “Cartilha do conselheiro” para: “Roteiro para 64 

conselheiros”, pois posteriormente será elaborada uma cartilha de conteúdo mais 65 

prático. O Roteiro será entregue na AGE de 23/02/2018. A presidente retomou o 66 
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assunto da ILPI America I cuja aprovação de certificado havia sido suspensa na 67 

AGO de dezembro/2017 e esclareceu que após tomar ciência do processo com as 68 

informações dos conselheiros fiscalizadores definiu que será feita nova fiscalização 69 

para verificar as adequações. O conselheiro João Carlos de Souza questionou o 70 

porquê as providências do relatório dos conselheiros ainda não foram efetivadas e o 71 

conselheiro Antonio de Jesus Peres Neto lembrou a função do CMI que de posse 72 

dos relatórios teria que oficiar os órgãos competentes para que digam se a ILPI pode 73 

ou não estar funcionando, reafirmando a necessidade de celeridade em casos de 74 

privação de direitos. A conselheira Cristina Maria S. de C. de Almeida sugeriu para a 75 

Assembleia ações de parceria com a Vigilância Sanitária, com o COREN e com o 76 

Conselho de Nutrição as quais em gestões passadas foram importantes para o 77 

trabalho de fiscalização e se dispôs a mandar para o CMI material contendo 78 

relatórios anteriormente feitos para que sirva de estudo. A presidente reafirmou que 79 

essa ILPI já é prioridade, que já marcou contatos com o promotor e a Delegacia do 80 

Idoso para parceria e que estará presente nessa nova fiscalização. A presidente se 81 

despediu das jornalistas, agradecendo novamente a presença delas para registro da 82 

Assembleia e passou a palavra para a conselheira e primeira secretária Ana Carolina 83 

Tani Kader que deu uma breve explicação sobre o programa Rede Família e falou da 84 

necessidade da escolha de nova composição para representar o CMI neste biênio. A 85 

presidente informou que a Diretoria indica as conselheiras Flavia Yara como titular e 86 

Hidely como suplente. Telma colocou em deliberação e a indicação dessa 87 

composição foi aprovada. Quanto ao Edital de vacância para completar as vagas de 88 

representantes no CMI a conselheira e primeira secretária Ana Carolina explicou que 89 

o edital já foi feito e será publicado em breve faltando somente definir algumas 90 

datas. Ana Carolina comunicou também para a Assembleia a lista dos ofícios 91 

encaminhados no mês que foram para: a SEAS – caso do idoso Ivan Miranda; 92 

DEARTI café para AGO; SERIC – secretaria executiva; SERIC – verba do CMI; SMS 93 

– palestrante febre amarela; SMS – violência contra o idoso 2º. Semestre de 2017; 94 

DEARTI – impressão de cartilhas; e ofícios dos faltantes na posse (SECULT, 95 

SEMAM, FSS, COHAB, Policia Civil e INSS). Item d) Composição das Câmaras 96 

Setoriais do biênio 2018-2019. A presidente explicou que gostaria que, pelo menos 97 

uma vez, todos os conselheiros passassem pela Câmara de Fiscalização e se 98 

apropriassem do que é esse trabalho devido à importância da aprovação ou não das 99 
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entidades nas Assembleias, pois para avaliar é necessário conhecer. Em seguida, a 100 

presidente passou a palavra para a conselheira e primeira secretária Ana Carolina 101 

para exposição da função de cada Câmara. Ana Carolina falou da obrigatoriedade 102 

de cada conselheiro participar de uma Câmara e da importância e competência de 103 

cada uma delas. A conselheira Flavia Yara lembrou que a capacitação do dia 23/02 104 

será mais com ênfase no papel dos conselheiros em direitos e deveres e um básico 105 

sobre a fiscalização e não será só sobre a Câmara de Fiscalização. A presidente 106 

reafirmou que cada conselheiro pode participar de mais de uma Câmara, e que 107 

nesse caso gostaria que a de Fiscalização fosse uma delas. Falou também que 108 

inicialmente os participantes de cada Câmara escolherão dia e horário para as 109 

reuniões específicas. O conselheiro Antônio de Jesus Peres Neto sugeriu que a 110 

composição das Câmaras fosse feita após as explanações da AGE do dia 23/02, 111 

pois os conselheiros terão mais informação e mais segurança para decidir. A 112 

Plenária acatou a sugestão. Item e) Assuntos gerais: A conselheira Ana Maria José 113 

Gomes pediu maior integração entre os segmentos e também entre os conselheiros 114 

para troca de informações. O colaborador Renato de Almeida falou da dificuldade de 115 

idosos junto à empresa Útil para obtenção de passagens para o Rio de Janeiro, pois 116 

essas passagens somente estão disponíveis as quartas e sábados. A presidente 117 

solicitou que o conselheiro envie dois emails um para a OAB – Comissão de Direito 118 

dos Idosos e outro para o CMI explicando o caso em questão para que a empresa 119 

possa ser oficiada. O conselheiro Claudio J. Gutierrez Rodrigues, representante da 120 

CET, relembrou as situações de gratuidade nas empresas intermunicipais e 121 

interestaduais e informou que na rodoviária há um fiscal da ANTT - Agencia Nacional 122 

de Transportes Terrestres que pode ser consultado. A conselheira Eliza Montrezol 123 

questionou da necessidade da população ter mais clareza a respeito dos direitos dos 124 

idosos porque as empresas de uma maneira geral sempre agem dentro da 125 

legalidade, sendo importante buscar ações alternativas de resolução como mídias, 126 

PROCON. O colaborador Renato falou da disponibilidade para fornecer Estatuto do 127 

Idoso e que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – 128 

SINDNAPI tem uma barraca de praia no canal 1 que está à disposição do CMI aos 129 

sábados, domingos e feriados. O conselheiro Claudio perguntou se a sede de 130 

reuniões do CMI continua no Centro, se vai haver rotatividade nos locais de reunião 131 

e sobre o agendamento da visita à Viação Piracicabana. Telma confirmou a sede no 132 
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Centro, que a rotatividade continuará devido à insalubridade da sala de reuniões do 133 

CMI e que na próxima AGO dará uma posição sobre a visita à Viação Piracicabana. 134 

A presidente encerrou a Assembleia às 10h45min agradecendo a presença de todos. 135 

Assim eu, Ana Carolina Tani Kader, primeira secretária, juntamente com Telma 136 

Cristina Aulicino Costa, presidente, assinamos esta ata. 137 

_________________________                                __________________________            138 

Telma Cristina Aulicino Costa                                          Ana Carolina Tani Kader 139 


