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

no dia 13 de março de 2018, às oito horas e trinta minutos, em primeira chamada e 2 

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 4 

Ponta da Praia - Santos-, com a participação dos Conselheiros e Colaboradores 5 

para, de acordo com Convocação publicada no Diário Oficial da cidade de 6 

Santos/SP, no dia 06 de março de 2018, deliberar a seguinte ordem do dia: Item a) 7 

Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 06 de 8 

fevereiro de 2018 e da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de 9 

fevereiro de 2018; Item b) Chamada Pública para preenchimento das vagas 10 

existentes no Conselho Municipal do Idoso para o biênio 2018/2019; Item c) 11 

Composição das Câmaras Setoriais para o biênio 2018/2019; Item d) Assuntos de 12 

Diretoria; Item e) Assuntos Gerais. A presidente Telma Cristina Aulicino Costa 13 

cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos funcionários Robson Felix dos 14 

Santos e Genesis Robson Souza dos Santos do DEARTI e agradeceu o espaço 15 

cedido pela Secretaria Municipal de Esportes - SEMES em nome da conselheira 16 

representante Tosca Sicilia Padovani. A presidente agradeceu também as 17 

palestrantes pela Capacitação dada aos Conselheiros: Flavia Valentino e Flavia Yara 18 

Alves Barboza realizada em 23/02/2018 no Espaço do Idoso e, ainda, a 19 

coordenadora Ana Bianca Flores Ciarlini pela cessão do local. Item a) Leitura e 20 

Deliberação da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 06 de fevereiro 21 

de 2018 e da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de 22 

fevereiro de 2018. A presidente colocou em deliberação as atas sem a leitura das 23 

mesmas, pois os conselheiros já haviam recebido antecipadamente por email e a 24 

plenária aprovou a ambas por unanimidade. Em seguida, a presidente deu posse 25 

para a representante da Associação SOS Idosos – Flavia Valentino como 26 

conselheira (titular) eleita na Conferência Municipal do Idoso - 2017 e impossibilitada 27 

de tomar posse na AGO de 09/01/2018. Foi também aprovada pela Assembleia a 28 

posse de Sonia Maria Goês Costa como conselheira suplente da população idosa na 29 

próxima AGO, pois não pode comparecer para Chamada Pública. 30 

Item b) Chamada Pública para preenchimento das vagas existentes no 31 

Conselho Municipal do Idoso para o biênio 2018/2019.  A presidente pediu que se 32 

apresentassem os candidatos à suplência do segmento da população idosa. Foram 33 
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eleitas como conselheiras suplentes: Ângela Maria Rodrigues, Noêmia Mendes 34 

Graciano de Souza, Ana Maria da Silva Manoel e Rainisa Assaf Nogueira. Em 35 

seguida, a presidente pediu para que se apresentassem os candidatos 36 

representantes do segmento da Sociedade Civil e foram eleitos: Eliza Montrezol 37 

como conselheira titular do Instituto Energia na cadeira de entidade que mantém 38 

atividades esportivas, sociais e culturais voltadas à terceira idade e Karim Regina de 39 

Barros como conselheira suplente do Barros Residência para Idosos, representante 40 

de entidade que atende idosos em regime de longa permanência. A Assembleia 41 

aprovou a posse de Renato de Almeida candidato, na próxima AGO, devido à falta 42 

de assinatura nos documentos enviados pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, 43 

Pensionistas e Idosos – SINDNAPI. Item c) Composição das Câmaras Setoriais 44 

para o biênio 2018/2019. Os conselheiros se manifestaram para compor as 45 

Câmaras Setoriais que ficaram assim constituídas: Câmara de Finanças e 46 

Orçamento: Cristina Maria S. de C. De Almeida, Flávia Valentino, Flávia Yara Alves 47 

Barboza, Selley Storino. Câmara de Fiscalização: Aparecida Lima de Lima, Marta Chaim, 48 

Neusa Maria Bellei De Oliveira, Ademar Dias Correa, Getúlio Oliveira de Paula, Edna Teresa 49 

Dimas Xavier, Maria do Carmo Nascimento Goes, Maria Regina Freire Martins, Noemia 50 

Mendes Graciano de Souza, Angela Maria Rodrigues. Câmara de Legislação: Ademar 51 

Dias Correa, Antônio de Jesus Peres Neto, Flávia Valentino, João Carlos de Souza. 52 

Câmara de Planejamento: Aparecida Lima de Lima, João Carlos de Souza, Lilia Sampaio 53 

de Souza Pinto, Marta Chaim, Sheila Costa Rezende Tavares, Eliza Montrezol, Tosca Sicilia 54 

Padovani. Sobre a Câmara de Fiscalização: A presidente Telma reafirmou que 55 

gostaria da participação de todos, pelo menos uma vez, na Câmara de Fiscalização. 56 

Informou que foi feito um cronograma até junho da disponibilidade do carro para 57 

visitas todas as segundas e quintas feiras das 14 às 18 horas. Os conselheiros desta 58 

Câmara definiram que a primeira reunião será no dia 15 de março às nove horas no 59 

CMI e a primeira visita de fiscalização no dia 19 de março pelas conselheiras: Edna 60 

Teresa Dimas Xavier, Marta Chaim e Neusa Bellei de Oliveira. Foi definido que a 61 

Câmara de Legislação e Câmara de Finanças e Orçamento realizarão reunião em 62 

conjunto no dia 21/03 no CMI. A Câmara de Planejamento decidiu que a reunião 63 

será no dia 23/03 às nove horas no CMI. A vice-presidente Ana Bianca Flores Ciarlini 64 

falou do comprometimento ético dos conselheiros com a utilização da carteirinha de 65 

identificação do CMI. A colaboradora Rainisa questionou o porquê do não uso do 66 
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nome do CMI para agilizar alguns problemas encontrados com idosos e a presidente 67 

reforçou que é uma situação delicada e grave o uso indevido da identificação. A vice-68 

presidente sugeriu a formação de uma Comissão de Ética para que sejam discutidos 69 

problemas de conduta quando houver. Item d) Assuntos de Diretoria. A presidente 70 

comunicou as justificativas dos conselheiros ausentes: Ana Maria José Gomes – 71 

representante da população idosa, Ana Carolina Tani Kader – SETUR, Ana Lucia de 72 

Rezende Sant’Anna– SECULT, Selley Storino– FSS e Claudio J. Gutierrez Rodrigues 73 

– CET. A presidente passou a palavra ao Genesis Robson Souza dos Santos – 74 

funcionário da Administração do CMI que informou que ainda não tivemos retorno do 75 

Sr. Olavo do Centro de Treinamento da Viação Piracicabana sobre o agendamento 76 

da visita do CMI à empresa. Telma aproveitou para apresentar o oficial de 77 

administração, Gênesis Robson, que é o atual funcionário de referência para apoio 78 

administrativo ao CMI, com horário de trabalho definido das 08h30min às 17h30min.. 79 

Quanto à nova fiscalização da ILPI America I cuja aprovação de certificado estava 80 

suspensa a presidente comunicou que a partir da composição das Câmaras essa 81 

solicitação será feita. Os ofícios encaminhados pelo CMI desde foram: DEARTI – 82 

solicitação de motoristas; para Universidades sobre a cobertura das vacâncias no 83 

CMI – (será enviado ofício à UNISANTA devido à falha administrativa, visto que a 84 

universidade já ocupa uma cadeira com titular e suplente); para a SEFIN solicitando 85 

a relação de entidades que atendem idosos; para a Secretaria de Desenvolvimento 86 

Social - SEDS sobre os CECONs; para o SEDS sobre o JORI. A conselheira Tosca 87 

aproveitou para informar o inicio dos Jogos Estaduais no dia 24 de março e que 88 

serão realizados em Praia Grande. Sobre reunião do programa Rede Família a 89 

representante do CMI Flavia Yara informou que o Rede Família é formado por um 90 

grupo grande de participantes preocupados com a qualidade de vida e bem-estar 91 

das pessoas e que as atividades atuais estão com foco na problemática da região 92 

central e há três grupos de trabalho com atuação nos segmentos: moradia, saúde, 93 

esporte cultura e lazer. A conselheira Hidely falou da participação do CMI na reunião 94 

com os funcionários da Prefeitura Municipal de Santos que trabalham com Fundo 95 

Municipal do Idoso no dia 06/03 no DEARTI em que o Dr. Bley apresentou Minuta de 96 

Edital de Chamamento Público para Projetos custeados pelo FMI que será enviado 97 

por email, tomando por base um da Secretaria de Desenvolvimento Social do estado 98 

e que contempla todos os questionamentos feitos no processo para avaliação de 99 
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Minuta que foi realizada. Foi recomendado que leiamos o Edital e façamos nova 100 

reunião para esclarecimentos. Paulo Paim e Robson (DEARTI) responderam 101 

dúvidas e também estão disponíveis a fazer uma próxima reunião para alinhar mais 102 

detalhes.  A presidente informou que a próxima AGO será realizada na OAB na Pça. 103 

José Bonifácio 55 – 1º. andar no mesmo horário. Item e) Assuntos gerais: O 104 

conselheiro Ademar lembrou que a Câmara de Fiscalização não pode se esquecer 105 

das Repúblicas e incluí-las nas visitações. A presidente comunicou o plantão da 106 

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa realizado pela OAB gratuitamente que será 107 

no dia 09/04 das 11 as 12horas e deixou folhetos disponíveis a todos. A vice-108 

presidente Ana Bianca falou do projeto em que ela e a presidente estão envolvidas 109 

para sensibilizar empresários para a contratação de idosos e recolocá-los no 110 

mercado de trabalho. O conselheiro Getulio questionou se a lei de prioridade para 111 

quem tem mais de 80 anos está valendo, a presidente respondeu que sim e alertou 112 

para o entendimento de que para casos de urgência extrema relacionados com a 113 

Saúde a idade não é critério de atendimento. Ana Bianca falou da importância do 114 

trabalho educacional com os jovens para compreenderem o processo de 115 

envelhecimento e também para serem idosos mais conscientes. A conselheira Flavia 116 

Valentino falou das notícias falsas que circulam na internet e dos cuidados que se 117 

deve tomar a respeito. Assim foi encerrada a AGO às 11h30min. e eu Hidely do 118 

Nascimento, segunda secretária, juntamente com Telma Cristina Aulicino Costa, 119 

presidente, assinamos esta ata. 120 

_________________________                                __________________________            121 

Telma Cristina Aulicino Costa                                          Hidely do Nascimento 122 


