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

no dia 10 de abril de 2018, às oito horas e trinta minutos, em primeira chamada e às 2 

oito horas e quarenta e cinco minutos em segunda, na OAB/Santos, Praça José 3 

Bonifacio, 55 – 1º. Andar – Centro, Santos-SP com a participação dos 4 

Conselheiros e Colaboradores para, de acordo com Convocação publicada no Diário 5 

Oficial da cidade de Santos/SP, no dia 03 de abril de 2018, deliberar a seguinte 6 

ordem do dia: Item a) Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária 7 

realizada em 13 de março de 2018; Item b) Assuntos de Diretoria; Item c) Informe 8 

das Câmaras; Item d) Assuntos Gerais. A presidente Telma Cristina Aulicino Costa 9 

cumprimentou a todos, informou da dificuldade da condução oral da Assembleia por 10 

problemas respiratórios e agradeceu o espaço cedido pela OAB/Santos. Item a) 11 

Leitura e Deliberação da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de 12 

março de 2018. A vice-presidente Ana Bianca Flores Ciarlini procedeu à leitura. 13 

Terminada a leitura, houve a deliberação da ata que foi aprovada por unanimidade. 14 

Em seguida, a presidente deu posse para o Sr. Renato de Almeida pelo Sindicato 15 

Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI impossibilitado de 16 

tomar posse na AGO de 09/01/2018. O conselheiro se apresentou, falou da 17 

importância e das conquistas realizadas pelo Sindicato que representa e também fez 18 

o convite para a utilização da barraca de praia do sindicato no canal 4. Item b) 19 

Assuntos de Diretoria.  A primeira secretaria Ana Carolina Tani Kader, leu a lista 20 

dos aniversariantes do mês de janeiro, fevereiro e março e estes foram aplaudidos 21 

com as felicitações do CMI. Justificou a ausência na AGO da conselheira Flavia 22 

Valentino da Associação SOS Idosos.  Posteriormente, Ana Carolina deu ciência dos 23 

ofícios encaminhados depois da última assembleia para conhecimento dos 24 

conselheiros. A presidente Telma aproveitou para reforçar a necessidade e 25 

importância do conselheiro em assinar a lista de presença nas Assembleias. Sobre a 26 

Comissão Eleitoral do Conselho Estadual do Idoso/SP para o processo de escolha 27 

dos representantes da Sociedade Civil Organizada, Ana Carolina informou que o 28 

CMI enviou esta informação aos conselheiros via email, visto que existe um prazo 29 

para as entidades se candidatarem. A conselheira Eliza Montrezol sugeriu que a 30 

entidade que se candidatar informe ao CMI da decisão para conhecimento do 31 

Conselho e seus membros. Foi então proposto e aceito que se encaminhe um 32 

comunicado via email para as entidades que fazem parte do CMI com esta 33 
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solicitação. Ana Carolina também informou sobre o email recebido a respeito do 34 

Decreto 9328/2018 que Institui a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa e que 35 

será enviado por email para maior conhecimento dos conselheiros. Quanto à 36 

absorção dos departamentos da Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania 37 

pela Secretaria de Assistência Social - SEAS, a partir de então Secretaria de 38 

Desenvolvimento Social - SEDS, Ana Carolina falou da proposta para manter a 39 

paridade de representação no CMI criando uma cadeira para a Coordenadoria de 40 

Políticas do Idoso em substituição a SERIC mantendo os representantes, e os 41 

representantes da cadeira da SEAS continuarem como representantes da cadeira da 42 

SEDS. A plenária aprovou por unanimidade. Foi deliberada e aprovada também a 43 

proposta de convidar o SESC para assumir vaga na cadeira do CMI como 44 

representante de entidade que mantém atividades esportivas, sociais e culturais 45 

voltadas à terceira idade mediante novo Edital de Chamamento Público, o qual Ana 46 

Carolina falou que será feito. A conselheira Flavia Yara colocou a sugestão e que foi 47 

aprovada pela plenária que não se coloque prazos nos Editais de Vacância, pois 48 

assim o prazo só se esgotará quando forem completadas as vagas. A presidente 49 

solicitou a compreensão dos conselheiros e justificou o motivo da sua ausência nas 50 

Assembleias de junho e julho, sugerindo que no mês de junho a Assembleia fosse 51 

marcada não no dia 12, mas no dia 19 quando ela poderia estar presente se 52 

ausentando assim somente em julho. A plenária aprovou a alteração da data por 53 

unanimidade. A vice-presidente, Ana Bianca, falou da participação na "Formação de 54 

Conselheiros para os Conselhos de Direitos do Idoso", uma capacitação por meio de 55 

videoconferência, no dia 27 de março de 2018 das 8h30 às 13h promovido pelo 56 

Conselho Estadual do Idoso onde os temas abordados foram: O papel e a 57 

importância dos Conselhos e conselheiros estaduais e municipais e Doações para 58 

Fundos do Idoso. Ana Carolina aproveitou para informar sobre uma questão 59 

levantada na capacitação com relação ao Fundo do Idoso que foi o Projeto de Lei 60 

309/12 que altera a Lei 12.213/2010 autorizando a deduzir do imposto de renda 61 

devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações aos Fundos controlados pelos 62 

Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso diretamente em sua 63 

Declaração de Ajuste Anual que está em tramitação e parada desde 2015. A 64 

presidente abriu a questão para sugestões e propostas para o andamento do 65 

projeto. O colaborador Robson Felix dos Santos explicou a diferença entre a doação 66 
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feita diretamente para o Fundo e a destinação no Imposto de Renda abordando os 67 

percentuais envolvidos nas doações. A plenária sugeriu: contatar e unir outros 68 

conselhos da Baixada Santista e verificar a possibilidade de reivindicação ao 69 

Congresso via internet através de sites específicos, ficando aprovado após a 70 

deliberação à realização de ofício do CMI para a Coordenadoria de Políticas do 71 

Idoso do Estado; para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e também 72 

à Prefeitura do Estado. A vice-presidente também se dispôs a encaminhar essa 73 

questão na pauta das suas reuniões a nível estadual. Item c) Informe das 74 

Câmaras. A presidente informou que o trabalho da Câmara de Fiscalização, da qual 75 

a Sra. Maria Regina Freire Martins é a coordenadora, foi dividido em dois: 76 

fiscalizações em ILPIs e fiscalizações em equipamentos públicos que realizam 77 

trabalhos voltados para o idoso, ficando a conselheira Karim Regina de Barros 78 

responsável somente por este último, visto que ela é proprietária de ILPI. Para 79 

relatora da Câmara foi escolhida a conselheira Marta Chaim. A coordenadora Maria 80 

Regina perguntou se a suplente tem os mesmos direitos que titular e a presidente 81 

informou que sim apenas não tem direito a voto quando o titular estiver presente. 82 

Sobre o procedimento para fiscalizações em órgãos públicos a coordenadora pediu 83 

orientação, pois o formulário de visita de ILPIs não se adéqua e a conselheira Flavia 84 

Yara afirmou que a atenção estaria voltada para a documentação, acessibilidade, 85 

limpeza e plano de atividades. A presidente também informou que as conselheiras 86 

tem a liberdade de fazer as alterações necessárias nos formulários e encaminhar 87 

para aprovação da Diretoria. A coordenadora se emocionou enfatizando a 88 

importância da visita no local e a satisfação obtida com algumas instituições. A 89 

presidente reforçou que também a documentação tem que estar em ordem, ou seja, 90 

é um conjunto visita e documentação que permite ao CMI dar o certificado de 91 

inscrição à entidade. Maria Regina informou que as reuniões mensais desta Câmara 92 

serão realizadas toda segunda feira após a AGO, sendo a próxima no dia 23/04, e 93 

que no dia 12/04 às 14h30min haverá uma reunião extraordinária. A conselheira 94 

Karim falou da importância das visitas nos CECONS e do entendimento do trabalho 95 

preventivo feito nestes equipamentos com o idoso antes da institucionalização. A 96 

coordenadora Maria Regina falou também da dificuldade da saída do carro no 97 

Centro da cidade, onde está sede do CMI, para levar os conselheiros para as 98 

fiscalizações. A presidente enfatizou que como o carro está agendado se não for 99 
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usado tem que ser avisado antecipadamente e que por determinação do 100 

Departamento de Articulação a saída do carro é do CMI. A presidente agradeceu 101 

também a disposição ao trabalho que os conselheiros estão realizando nesta 102 

Câmara. A conselheira Flavia Yara falou que a reunião em conjunto das Câmaras de 103 

Legislação e de Finanças e Orçamento foi realizada no dia 21 de março e 104 

participaram Flavia Valentino, Antonio de Jesus Perez Neto e ela. Sobre a Câmara 105 

de Finanças e Orçamento a conselheira Flavia Valentino foi escolhida como 106 

coordenadora e a relatora no dia ficou Flavia Yara. Flavia Yara informou que sobre a 107 

destinação do imposto de renda entenderam que era para divulgar em um site e 108 

discutiram uma reunião com a Secretaria da Comunicação com a participação de 109 

integrante da Câmara. Sobre a Câmara de Legislação informou que começaram a 110 

avaliar o Regimento Interno o qual estão estudando fazer alterações em alguns 111 

artigos e apresentarão posteriormente. Explicou que a extinção da Câmara de 112 

Relações Públicas e criação da Câmara de Planejamento e Relações Públicas, 113 

sugerido pela diretoria, pode ser uma ação deliberada em AGO e sobre a Câmara de 114 

Ética entenderam que necessita de um estudo maior para a criação e, no momento, 115 

caso haja casos que não estiverem previstos o encaminhamento seria trazer a 116 

situação para a apreciação da AGO. Flavia Yara falou da solicitação e necessidade 117 

da Câmara de uma reunião com o Dr. Bley sobre as inscrições das organizações no 118 

CMI e também a solicitação de um profissional assistente social para acompanhar e 119 

orientar ações do CMI nas questões de políticas públicas tendo em vista um futuro 120 

Edital do FMI. Informou que não houve decisão sobre quem será coordenador e 121 

relator desta Câmara e que a próxima reunião será 18/04 às 9h no CMI. A primeira 122 

secretaria Ana Carolina propôs colocar em deliberação a necessidade do profissional 123 

de assistência social para o CMI. A conselheira Eliza falou da importância de se 124 

discutir o papel do Conselho atualmente e de como se enquadraria a atividade desse 125 

profissional hoje. O conselheiro Leandro, assistente social, coordenador da Proteção 126 

Básica e vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social defendeu a 127 

importância desse profissional para o entendimento sobre as políticas de Assistência 128 

e também para trazer um olhar para os direitos humanos. A proposta de encaminhar 129 

ofício para a SEDS solicitando o profissional foi aprovada por unanimidade. A 130 

coordenadora da Câmara de Planejamento, conselheira Lilia Sampaio de Souza 131 

Pinto, falou que a proposta da Câmara é que ela seja uma linha de ligação entre as 132 
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Câmaras Setoriais, ou seja, necessário trabalho em conjunto mesmo porque essa 133 

Câmara é encarregada de programas e projetos. Informou que as reuniões da 134 

Câmara serão toda quarta terça feira do mês e a próxima reunião será 24/04 às 9h 135 

no CMI. Lília entregou proposta das alterações na Câmara de Planejamento e sua 136 

deliberação foi suspensa aguardando análise da Diretoria. Sobre a reunião do Rede 137 

Família a conselheira Flavia Yara representante do CMI no programa falou que 138 

compareceu no dia 27/03 onde os encaminhamentos discutidos foram no sentido de 139 

desenvolver uma ferramenta para unificar informações para uma melhor atenção e 140 

proteção às famílias começando pelo Centro da cidade. Item d) Assuntos Gerais. 141 

O colaborador Mario Buonfiglio compareceu à AGO para falar sobre o projeto criado 142 

pela sua empresa de uma espécie de reality show para pessoas de idade mínima de 143 

60 anos. Sr. Mario falou das estatísticas sobre o perfil do idoso, explicou como 144 

funcionaria o programa e a importância de dar visibilidade aos problemas e soluções 145 

que envolvem a pessoa idosa.  A diretoria ficou com o projeto e o contato para 146 

marcar uma reunião com ele posteriormente. A conselheira Cristina Maria S. de C. 147 

de Almeida solicitou que o CMI reitere à Prefeitura sobre resposta do ofício sobre a 148 

necessidade de criação do cargo de gerontólogo no município e a vice-presidente se 149 

dispôs a verificar com ela o que pode ser feito.  A vice-presidente informou sobre a II 150 

Feira de Saúde da Universidade Santa Cecília (Unisanta) das 9 às 13 horas do dia 151 

14/4 (sábado), haverá atendimento gratuito à população, na praia, em frente à Rua 152 

da Paz, com aferição de pressão arterial, exames de glicemia, eletrocardiograma, 153 

preventivo odontológico, índice de avaliação de massa corpórea, entre outros 154 

procedimentos, além de vôlei de praia e dança. A conselheira Karim indicou para os 155 

conselheiros o site “Portal do Envelhecimento” que tem a missão de transferir 156 

informações qualificadas sobre a velhice e o envelhecimento possibilitando o acesso 157 

democrático ao conhecimento sobre esta instigante fase da vida.  A presidente 158 

informou sobre o plantão da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa que é gratuito e 159 

será dia 14 de maio das 11 às 12 horas na Praça José Bonifácio, 55 – Centro e 160 

agradeceu a presença e participação de todos. Assim foi encerrada a AGO às 12h e 161 

eu Ana Carolina Tani Kader, primeira secretária, juntamente com Telma Cristina 162 

Aulicino Costa, presidente, assinamos esta ata. 163 

_________________________                                __________________________            164 

Telma Cristina Aulicino Costa                                          Ana Carolina Tani Kader 165 


