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

no dia 08 de maio 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 maio de 2018, deliberar a seguinte 6 

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

realizada em 10 de abril de 2018; Item b) Apresentação: “Gripe – Tipos, Cuidados e 8 

Vacinação”; Item c) Assuntos de Diretoria; Item d) Deliberação sobre emissão de 9 

certificados de inscrição no CMI de ILPIs (Instituição de Longa Permanência para 10 

Idosos); Item e) Informe das câmaras; Item f) Assuntos Gerais. A presidente Telma 11 

Cristina Aulicino Costa cumprimentou a todos e solicitou a deliberação da Plenária 12 

para a alteração da ordem da pauta entre os itens “A” e “B”, para que a Assembleia 13 

se iniciasse com a apresentação e o palestrante pudesse ficar a vontade para 14 

continuar participando da Assembleia ou não. Solicitação aprovada por unanimidade. 15 

Item b) Apresentação: “Gripe – Tipos, Cuidados e Vacinação”. A presidente 16 

apresentou o palestrante Dr. Adriano Catapreta Ribeiro, que é medico ginecologista 17 

obstetra, professor assistente do curso de Medicina na UNILUS e residente de 18 

ginecologia obstetra no SUS.  O palestrante abordou especificamente a febre 19 

amarela, o vírus H1N1 e discorreu sobre a gripe em geral, explicando cada uma 20 

dessas doenças sobre os aspectos: causa, como se pega, onde ocorre, e como se 21 

transmite. Terminada a explanação o medico respondeu a todas as dúvidas, falou 22 

também da importância da vacinação do HPV e agradeceu a todos. A presidente 23 

agradeceu a participação do palestrante e pediu para que a primeira secretária Ana 24 

Carolina conduzisse a AGO para ela dar maior atenção ao Dr. Adriano. Em seguida, 25 

a primeira secretaria Ana Carolina fez a entrega dos crachás de identificação prontos 26 

e lembrou que quem ainda não fez que envie uma foto 3x4 e Xerox do RG para o 27 

administrativo do CMI. Item a) Leitura e Deliberação da ata da Assembleia Geral 28 

Ordinária realizada em 10 de abril de 2018. Assuntos de Diretoria.  A primeira 29 

secretaria Ana Carolina Tani Kader solicitou a deliberação da ata sem a leitura da 30 

mesma, pois foi encaminhada, por email para conhecimento e observações dos 31 

conselheiros com uma semana de antecedência. Alertou também para a 32 

disponibilidade da versão impressa.  A plenária aprovou a ata por unanimidade. O 33 

conselheiro Claudio J. Gutierrez Rodrigues e Antonio Jesus Peres Neto solicitaram 34 
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que fosse notificada na ata a justificativa de ausência na AGO de abril, visto que 35 

enviaram email ao CMI, e foram informados que seria acrescentada na ata deste 36 

mês. Item c) Assuntos de Diretoria: A vice-presidente, Ana Bianca Flores Ciarlini, 37 

falou da sua participação juntamente com a primeira secretaria Ana Carolina na 38 

reunião com a Coordenadoria do Idoso de SP onde foram feitos levantamentos de 39 

possibilidades de parceria do estado de São Paulo com a cidade de Santos. 40 

Informou sobre programas que poderiam ser expandidos como o de benefício para 41 

academias; sobre busca de ações para o Selo Amigo do Idoso em nível 42 

intermediário, e possibilidades de parceria no turismo em alguns programas 43 

desenvolvidos no estado. Ana Carolina complementou sobre o importante trabalho 44 

que está sendo desenvolvido na Coordenadoria de SP sobre o fluxo do atendimento 45 

das denuncias/queixas através da criação de um banco de dados onde estarão 46 

integrados vários órgãos como Conselho, Coordenadoria, Promotoria, etc. e a partir 47 

do momento do cadastro do idoso em um desses órgãos todos os outros terão 48 

acesso à informação do andamento do atendimento. Ana Bianca reforçou a 49 

importância do relacionamento intersecretarial na Coordenadoria e informou que foi 50 

convidada a representar a cidade de Santos no I Congresso de Longevidade que 51 

será no Rio de Janeiro. A presidente falou da publicação do edital de vacância do 52 

CMI e convocou os interessados presentes. O Sr. Reinaldo Martins, professor 53 

universitário, se apresentou pleiteando para a Universidade Católica de Santos - 54 

UNISANTOS as vagas de titular para a Dra. Benalva da Silva Vitorio e para suplente 55 

Reinaldo Martins na cadeira de representante de ensino superior de Santos, com 56 

cursos específicos na área do idoso. A plenária aprovou a universidade por 57 

unanimidade e assim foi empossada. E para a vaga de suplente – representante da 58 

população idosa se apresentou a Sra. Sonia Maria Goês Costa que foi aprovada por 59 

unanimidade e empossada. A presidente leu o nome dos aniversariantes do mês de 60 

maio e foram aplaudidos com as felicitações do CMI. Telma informou as justificativas 61 

de ausências na AGO comunicadas dos conselheiros Getúlio Oliveira de Paula e 62 

Flavia Yara Alves Barbosa. Também comunicou o desligamento, a pedido, feito pela 63 

Sra. Ana Maria José Gomes, representante titular da população idosa, e reiterou a 64 

perda de uma pessoa aguerrida e combativa para o CMI. A primeira secretaria Ana 65 

Carolina deu ciência de todos os ofícios feitos e encaminhados. Sobre os ofícios 66 

recebidos, Ana Carolina falou do ofício da Secretaria Municipal de Saúde indicando a 67 

Sra. Rubia, que estava presente, como representante titular; do ofício da Secretaria 68 
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da Educação indicando a titular Hilda Maria Gonçalves Ferreira e a suplente Cássia 69 

Edwiges Pagano Augusto e outros ofícios recebidos da Promotoria: pedindo a 70 

localização de idosos que, apesar da questionável solicitação ao CMI, foi 71 

encaminhado para as Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social e pedido de 72 

visita de fiscalização em uma ILPI de nome Delamares. Telma falou sobre a visita da 73 

comissão do CMI à Piracicabana que será realizada dia 23 de maio às 14 horas.  A 74 

comissão de visita aprovada será composta por: Ana Maria da Silva Manoel, Marta 75 

Chaim, Noêmia Mendes Graciano de Souza, Lilia Sampaio de Souza Pinto, Ademar 76 

Dias Correa e Hidely do Nascimento. O conselheiro Claudio J. Gutierrez Rodrigues 77 

sugeriu que o CMI enviasse um ofício para o Sr. Alceu Cremonezi solicitando o 78 

transporte para o grupo que irá fazer a visita, informando o número de pessoas e 79 

local do embarque. A presidente informou que o Espaço do Idoso terá o serviço 80 

gratuito de assistência jurídica oferecida pela Prefeitura, o CADOJ. No dia 19 de 81 

abril houve atendimento pela primeira vez no Espaço do Idoso das 14h às 17h. Após 82 

esta data, o serviço será oferecido regularmente todas as terceiras quintas-feiras do 83 

mês, no mesmo horário. A vice-presidente Ana Bianca aproveitou para lembrar que o 84 

Espaço do Idoso está oferecendo também curso de Educação Financeira. A primeira 85 

secretaria Ana Carolina falou sobre a Lei nº 13.646, de 9 de abril de 2018 que Institui 86 

o Ano de Valorização e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em alusão à 87 

Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Ana 88 

Carolina informou que a delegação de atletas que representaram Santos na 22ª. 89 

edição dos Jogos Regionais do Idoso conquistou titulo na natação masculina e 90 

segundo lugar no tênis masculino – duplas B e no vôlei feminino. Santos ficou com a 91 

16ª. colocação na classificação final. Ana Carolina falou da sugestão da diretoria 92 

para convidar o CONDEFI para assumir 01 (uma) vaga para titular e 01 (uma) vaga 93 

para suplente como representante de entidade de apoio a idosos com deficiências. A 94 

plenária aprovou o convite por unanimidade. Ana Carolina falou do propósito da 95 

reunião com dr. Bley que foi a minuta do Edital de Chamamento Público para 96 

Projetos, explicou da necessidade de rever a RN nº 54 sobre o Plano de Aplicação 97 

do FMI de acordo com a Lei nº 13019/14 e voltar a se reunir com o Dr. Bley, 98 

posteriormente essa minuta será encaminhada para a Câmara de Legislação e, por 99 

fim, será deliberada em Assembleia. Item d) Deliberação sobre emissão de 100 

certificados de inscrição no CMI de ILPIs (Instituição de Longa Permanência 101 

para Idosos): As ILPIs America I, Vovó Alayde, e Vila D Roma, foram aprovadas por 102 
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unanimidade. As ILPIs Clinica de Repouso Nossa Sra. De Lourdes que está com 103 

problemas de reforma e a Residencial Lar Vida que necessita algumas adequações 104 

ficaram sem aprovação e com a proposta de uma nova visita de fiscalização daqui a 105 

três meses. Item e) Informe das Câmaras: Sobre a composição de cada câmara 106 

Ana Carolina alertou os conselheiros que ainda não se inscreveram e passou 107 

novamente a lista da composição para que o fizessem. Ana Carolina falou que a 108 

Câmara de Planejamento encaminhou para a diretoria duas minutas do Compete 109 

da Câmara solicitado e que serão repassadas para avaliação da Câmara de 110 

Legislação. Explicou também a retirada feita de um dos itens de competência em 111 

uma das minutas por não poder ser atribuição da Câmara. A conselheira Sheila 112 

informou que não foi decidida a junção ou não da Câmara de Planejamento com a 113 

Câmara de Relações Públicas devido à presença de apenas duas pessoas na 114 

reunião. Ana Carolina informou que o compete da Câmara de Relações Públicas 115 

entregue pela Câmara de Planejamento também será enviado para a Câmara de 116 

Legislação. Sheila também falou da proposta de se fazer um grupo de whatsapp 117 

para os membros da Câmara e da dificuldade do conselheiro dar o nome para a 118 

composição e não comparecer nas reuniões. Ana Carolina aproveitou para ler os 119 

nomes de quem compõe a câmara. As reuniões são toda quarta terça feira do mês. 120 

Próxima reunião da câmara dia 22/05 às 09 horas no CMI. A presidente solicitou que 121 

toda reunião da Câmara de Fiscalização seja comunicada antecipadamente ao 122 

Genesis – funcionário do Administrativo do CMI para que formalize por email a 123 

convocação. Próxima reunião da Câmara será dia 14/05 às 8h30 no CMI. A 124 

coordenadora da Câmara Maria Regina Freire Martins avisou que como já visitaram 125 

todas as ILPIs que aguardavam aprovação para certificado a Câmara vai passar 126 

fiscalizar a lista de ILPIs inscritas e que não renovaram a documentação anual. 127 

Falou também que pretende distribuir duas entidades por mês para cada grupo de 128 

conselheiros e que será feita a adequação dos formulários usados. Ana Carolina 129 

também informou à Câmara a sugestão da Diretoria de que seja feito um Mapa das 130 

visitas e que conste em ata no livro da Câmara as entidades que foram fiscalizadas 131 

no mês. O conselheiro Ademar falou da preocupação com as repúblicas que estão 132 

sempre em reforma e a presidente pediu à conselheira Marineide da Secretaria de 133 

Desenvolvimento Social - SEDS uma posição a respeito na próxima Assembleia. 134 

Ana Carolina leu a composição dos membros dessa Câmara e a vice-presidente Ana 135 

Bianca e a Sra. Sonia pediram para ser incluídas. O conselheiro Antonio de Jesus 136 
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sugeriu que o CMI solicitasse à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Finanças que 137 

fosse informado sempre que uma nova entidade se instalasse na cidade. As 138 

reuniões da Câmara serão toda segunda feira após a AGO. O conselheiro Antonio 139 

de Jesus informou que no mês de abril não houve reunião da Câmara de 140 

Legislação. A presidente convidou a conselheira Marineide para fazer parte da 141 

Câmara e depois do convite aceito solicitou que ela informasse por e-mail a próxima 142 

data de reunião da Câmara. A Câmara de Finanças e Orçamento está se reunindo 143 

com a de Legislação, portanto, também não realizou reunião. A primeira secretaria 144 

Ana Carolina solicitou para que seja dada atenção da Câmara ao Regimento Interno 145 

e informou que conforme solicitação da Câmara para uma reunião com o Dr. Bley, 146 

para discutirem as inscrições das organizações da sociedade civil e governamentais 147 

no CMI, a Diretoria conversou com ele que estará disponível na semana seguinte a 148 

da Assembleia sempre no período da manhã. A conselheira Marineide ficou de dar a 149 

resposta do dia da reunião com o Dr. Bley e do dia da reunião da Câmara. Em 150 

seguida, a presidente reafirmou que a próxima AGO será excepcionalmente no dia 151 

19 de junho, ou seja, na terceira terça feira do mês e não na segunda, conforme 152 

deliberado na AGO de abril de 2018. Item d) Assuntos Gerais: A presidente 153 

informou sobre o plantão da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa que é gratuito e 154 

será dia 14 de maio das 11 às 12 horas na Praça José Bonifacio, 50 – Centro. O 155 

conselheiro Renato relatou uma situação num estabelecimento que considerou 156 

desgastante porque apesar de exercer o seu direito entrando numa fila preferencial 157 

para idoso foi convidado a se retirar da fila e depois também foi interpelado pela 158 

caixa, porque não foi considerado idoso, registrando assim o desconforto vivido. A 159 

vice-presidente Ana Bianca convidou para o evento no Espaço do Idoso dia 10/05 às 160 

14 horas – uma ação intergeracional para avós e netos com o coral de veteranos da 161 

SEMES. A presidente agradeceu a presença e participação de todos. Assim foi 162 

encerrada a AGO e eu Ana Carolina Tani Kader, primeira secretária, juntamente com 163 

Telma Cristina Aulicino Costa, presidente, assinamos esta ata. 164 

_________________________                                __________________________            165 

Telma Cristina Aulicino Costa                                          Ana Carolina Tani Kader 166 


