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

no dia 19 de junho 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 – SP com a participação dos Conselheiros e 5 

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

cidade de Santos/SP, no dia 13 de junho de 2018, deliberar a seguinte ordem do dia: 7 

Item a) Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária - AGO realizada 8 

em 08 de maio de 2018; Item b) Assuntos de diretoria Item c) Informe das câmaras; 9 

Item d) Deliberação sobre emissão de certificados de inscrição no CMI de ILPIs 10 

(Instituição de Longa Permanência para Idosos); Item e) Assuntos Gerais.  A 11 

presidente Telma Cristina Aulicino Costa cumprimentou a todos e iniciou os 12 

trabalhos. Item a) Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária 13 

realizada em 19 de junho de 2018. Alguns conselheiros manifestaram não terem 14 

lido a ata, então, a conselheira Flavia Valentino realizou a leitura da ata que foi 15 

aprovada com ressalvas a serem corrigidas. A conselheira Cristina Camargo 16 

informou que enviou e-mail ao CMI justificando sua ausência na última AGO, porém, 17 

não constava em ata e que não é a primeira vez que esse fato acontece. Em 18 

seguida, a presidente solicitou que se manifestassem os candidatos às vacâncias 19 

existentes no CMI e a Sra. Maria Gracinda Lourenço se candidatou a uma das vagas 20 

de conselheira suplente do segmento representante da população idosa. Telma 21 

pediu para que ela se apresentasse. Após a apresentação, a presidente consultou a 22 

Assembleia para a votação e ela foi eleita e empossada conselheira por 23 

unanimidade. Item b) Assuntos de diretoria: Aniversariantes – A presidente pediu 24 

uma salva de palmas para o aniversariante do mês de junho, o conselheiro Sr. 25 

Getulio. Foi justificada a ausência do conselheiro Leandro Lapetina Freire, 26 

representante da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS.  A presidente 27 

solicitou ao Genesis, administrativo do CMI, que fizesse um levantamento das faltas 28 

dos conselheiros para que seja apresentado na próxima AGO. A presidente deu 29 

ciência de todos os ofícios feitos e encaminhados. Sobre os ofícios recebidos, a 30 

Presidente solicitou ao Genesis, funcionário do administrativo do CMI, que 31 

encaminhasse esses ofícios, para conhecimento, sempre antes da Assembleia. A 32 

presidente relatou a dificuldade encontrada para efetivar a visita e informou que 33 
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solicitará três novas datas para o mês de agosto de maneira que se concilie a data 34 

com a disponibilidade dos integrantes da comissão de visita. Telma aproveitou para 35 

agradecer a data anteriormente fornecida pela Viação na qual a visitação não pode 36 

ser realizada por falta de quorum. O conselheiro Getulio solicitou à presidente ser 37 

incluído na comissão de visita e a presidente acatou a solicitação. A conselheira 38 

Flavia Yara, representante do CMI na Rede Família, informou que na última reunião, 39 

dia 29 de maio, a temática continuou sendo o Centro, que é o ponto mais 40 

problemático da cidade, e é o foco deles. Falou também sobre Termo de 41 

Ajustamento de Conduta (TAC) que o secretário Flavio Ramirez Jordão fez junto 42 

com Ministério Público para um programa de intervenção contra a exploração sexual 43 

infanto-juvenil cuja sede é ao lado do mercado municipal. A equipe que irá compor o 44 

projeto será: uma terapeuta ocupacional, um psicólogo, uma assistente social, um 45 

operador social, e um administrativo para iniciar o desenvolvimento do programa. 46 

Sobre a vacância da cadeira de titular para representante da população idosa a 47 

presidente solicitou aos suplentes presentes, desse segmento, que se manifestem 48 

caso queiram concorrer a essa vaga. Somente a conselheira Sonia Maria Goês 49 

Costa se apresentou e após aprovação da Assembleia passou a assumir a vaga de 50 

titular. A presidente falou do dia 15 de junho, junho violeta, e dia mundial da 51 

conscientização da violência contra a pessoa idosa cujo objetivo é criar uma 52 

consciência mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa 53 

idosa, e, simultaneamente, disseminar a ideia de não aceitá-la como normal. Telma 54 

falou que foi enviado por email informações a respeito desta data e pede que 55 

compartilhem a informação. A presidente falou da abertura das inscrições no dia 18 56 

de junho para o processo seletivo do Programa Vovô Sabe Tudo. Avisou que são 57 

25 vagas ao todo, informou locais de inscrição e horários, bem como os requisitos 58 

necessários para se inscrever e a documentação necessária a ser apresentada. 59 

Sobre atraso no envio de email desta informação, o funcionário Genesis, do 60 

administrativo, informou a dificuldade devido à mudança nos emails efetuada pela 61 

Prefeitura, ocasionando perda de todos os contatos e esclareceu que enviará hoje. 62 

Em seguida, a presidente pediu também ao Genesis a agilização das carteiras de 63 

identificação de conselheiros. Item c) Informe das Câmaras: A presidente solicitou 64 

a presença da conselheira Lilia, coordenadora da Câmara de Planejamento, porém 65 

como a conselheira esteve ausente nas últimas reuniões a conselheira Hidely 66 
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informou que a Câmara não teve reunião por ausência de pauta, pois os 67 

participantes aguardam o retorno da Câmara de Legislação sobre o compete 68 

enviado para nortear os trabalhos. Não houve reunião da Câmara de Legislação. A 69 

conselheira Flavia Valentino, falou da importância da minuta das inscrições das OG- 70 

organizações governamentais e OSC – organização da sociedade civil no CMI que 71 

já haviam sido encaminhadas e que têm que ser feitas. A presidente falou da reunião 72 

solicitada sobre esse assunto com o Dr. Bley que não ocorreu por falta de retorno da 73 

Câmara e a conselheira Flavia Yara reforçou o desconhecimento, visto que quando o 74 

conselheiro falta numa assembleia ele só terá a informação na AGO seguinte, sendo 75 

necessária alternativa de contato.  A presidente reafirmou a necessidade da Câmara 76 

de Legislação estabelecer o compete da Câmara de Planejamento. A conselheira 77 

Ana Lucia sintetizou as dificuldades de comunicação para os trabalhos da Câmara, 78 

apontando a falta de um técnico no CMI para intermediar e acompanhar os trabalhos 79 

de todas as câmaras e assim coordenar os conselheiros virtualmente. Ana Lucia 80 

também sugeriu que como o CMI tem um administrativo, que é o funcionário 81 

Genesis, que ele poderia fazer essa ponte entre os conselheiros das Câmaras.  A 82 

conselheira Flavia Yara sugeriu que seja reiterado o ofício, já encaminhado pelo 83 

CMI, de solicitação de um profissional técnico - assistente social.  A presidente 84 

perguntou ao Genesis se concorda em colaborar nessa tarefa enquanto não tem o 85 

profissional solicitado e, propõe que seja deliberada a proposta da conselheira Ana 86 

Lucia. O funcionário concordou em colaborar e a proposta da Ana Lucia foi aceita e 87 

aprovada pela Assembleia. Telma perguntou aos integrantes da Câmara de 88 

Legislação qual seria a primeira contribuição que o Genesis poderia fazer para a 89 

Câmara e a conselheira Flavia Valentino solicitou o documento virtual feito pela 90 

Câmara de Planejamento. Ficou definido que a próxima reunião desta Câmara será 91 

no dia 05/07 as 09hs no CMI. Para a Câmara de Fiscalização, a presidente informou 92 

sobre o conserto do carro do CMI, que está trocando as pastilhas de freio e que será 93 

feito um ofício ao DEARTI solicitando o prazo desse conserto. Telma também 94 

solicitou que no relatório de visita de fiscalização os conselheiros façam uma 95 

assinatura que facilite a sua identificação ou o nome legível ao lado da assinatura. 96 

Em seguida, a presidente passou a palavra para a conselheira Marta Chaim que fez 97 

o relato dos trabalhos da Câmara, informando o dia da reunião, 11 de junho, falou o 98 

nome dos participantes presentes na reunião, destacou que foram entregues todos 99 
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os formulários das visitas realizadas, citou o nome de algumas ILPIs visitadas e 100 

informou que não foram entregues novos formulários para visitação devido à 101 

ausência do encarregado para essa entrega. Marta comunicou que foram feitas nove 102 

visitas de fiscalização sendo três para cada grupo. A presidente pediu para que 103 

aplaudissem o trabalho que está sendo realizado por esta Câmara, visto que estão 104 

trabalhando muito e aproveitou para solicitar para que detalhem, cada vez mais, os 105 

relatórios de visita. A presidente questionou sobre as visitas em órgãos públicos e a 106 

conselheira Marta informou que não há mais equipamentos para serem visitados. 107 

Marta também relatou que houve um treinamento no condomínio onde mora com 108 

bombeiros e engenheiro de segurança sobre brigada de incêndio e que o CECON 109 

(Centro de Convivência) Vida Nova, através da Sra. Silvia, pediu que ela fosse ao 110 

CECON para dar orientações sobre o assunto. Marta disse que não se sente 111 

capacitada para isso e a presidente alertou que a responsável pelo CECON tem que 112 

mandar um ofício para o Corpo de Bombeiros, órgão responsável técnico para essa 113 

orientação. A vice-presidente Ana Bianca reforçou, dizendo que a conselheira Marta 114 

pode apenas dar um depoimento do que achou a respeito do treinamento e como se 115 

sentiu, mas não orientar. Ana Bianca também falou de contatar uma funcionária da 116 

SEDS que já esteve presente em uma AGO, mas ela não se recorda o nome, para 117 

que auxilie na revisão do questionário de visita de fiscalização, pois é uma pessoa 118 

que tem experiência em vistorias e poderia contribuir com o conhecimento adquirido. 119 

A conselheira Flavia Valentino explicou que como essa pessoa é funcionária da 120 

SEDS sua visão seria parcial devido a vistorias apenas em quatro ILPI’s 121 

conveniadas. A presidente pediu que a Assembleia deliberasse a proposta da vice-122 

presidente Ana Bianca e a proposta foi aprovada. A presidente também falou da 123 

satisfação quando do recebimento dos relatórios dada à isenção da Câmara de 124 

Fiscalização que fez a fiscalização na ILPI Barros cuja proprietária é também 125 

membro participante do CMI sem que a mesma soubesse a data da visita. Telma 126 

falou que gostaria que a conselheira inclusive estivesse presente nesta AGO, pois no 127 

relatório de visita foram observados alguns serviços necessários que sejam 128 

realizados na instituição e diz que está usando o exemplo não pelo que tem que ser 129 

feito porque os serviços não são de grande relevância, mas pela isenção da equipe 130 

de fiscalização de registrar no papel a necessidade dos serviços, ou seja, em 131 

priorizar o idoso e separar o lado pessoal do trabalho realizado. Telma, mais uma 132 
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vez, parabenizou a equipe. Em seguida, a presidente retomou o pedido feito na AGO 133 

passada à conselheira Marineide da SEDS a respeito de informações sobre as 134 

repúblicas e as reformas que estavam sendo feitas, porém a conselheira não se 135 

encontrava presente na Assembleia e não mandou reposta por email.  A funcionária 136 

Lívia Ruiz, da SEDS, presente na Assembleia, se manifestou dizendo que está no 137 

lugar da conselheira Marineide na Coordenação, que a coordenadora que cuida das 138 

repúblicas se chama Margarete e que a proposta dela é fazer uma apresentação 139 

sobre as republicas para trazer na próxima Assembleia de julho. A presidente Telma 140 

informou que os certificados das ILPIs America I, Vovó Alayde, e Vila D Roma já 141 

estão prontos para serem retirados no CMI e que a próxima AGO será no dia 10 de 142 

julho às 08h30min no CMI. O conselheiro Ademar informou que ele e a conselheira 143 

Edna fizeram fiscalização na instituição Santa Paula e que irá passar os relatórios 144 

para a conselheira Regina. A próxima reunião definida desta Câmara será dia 25/06 145 

no CMI às 09 horas. A conselheira Flava Valentino solicitou que seja informada das 146 

datas de reunião da Câmara de Fiscalização para continuar o trabalho com a equipe. 147 

Item d) Deliberação sobre emissão de certificados de inscrição no CMI de ILPIs 148 

(Instituição de Longa Permanência para Idosos): A presidente informou que 149 

devido a alguns entraves encontrados na visita de fiscalização o CMI encaminhará 150 

ofício para a Vigilância Sanitária sobre as ILPIs Solar Santista e De La Maris.  A ILPI 151 

Barros residencial voltará a ser visitada. As ILPIs São Vicente de Paulo e 152 

Residencial Nova Vida foram aprovadas por unanimidade. Inclusive a presidente 153 

parabenizou a instituição São Vicente de Paulo, visto que os relatórios da 154 

fiscalização mostram a eficiência do trabalho prestado aos idosos. Item d) Assuntos 155 

Gerais: A vice-presidente Ana Bianca comunicou que participou de audiência publica 156 

cujo tema foi o Combate ao Suicídio e informou que o mês de setembro será 157 

Setembro Amarelo em alerta para essa questão e que levará profissionais 158 

palestrantes ao Espaço do Idoso para falar e discutir o assunto. A conselheira 159 

Cristina retomou a necessidade de se obter uma resposta sobre ofícios enviados 160 

sobre o cargo de gerontólogo, solicitando providências do CMI e a necessidade de 161 

se ter um prazo para resposta. O conselheiro Renato informou que recebeu uma 162 

denuncia de fatos que estariam ocorrendo em instituição que cuida de idosos em 163 

Santos, e a presidente solicitou ao conselheiro que peça para que a pessoa 164 

formalize a denuncia mandando um ofício ao CMI com o maior número de detalhes 165 
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possível. A conselheira Flavia Valentino informou sobre o II Seminário Velhices 166 

LGBT: Expressões da Violência contra Pessoas Idosas que será realizado no dia 28 167 

de junho das 08 às 18hs na Câmara Municipal de São Paulo – SP. A conselheira 168 

Sra. Lilia reforçou a importância de termos a resposta sobre os competes da Câmara 169 

de Planejamento para que a Câmara não continue sem ação. A presidente informou 170 

sobre o plantão da comissão dos direitos da pessoa idosa que é gratuito e será 171 

realizado dia 09 de julho, toda segunda segunda-feira do mês, das 11 às 12 horas na 172 

Praça José Bonifacio, 50 – Centro. A presidente agradeceu a presença e a 173 

participação de todos. Assim foi encerrada a AGO e eu Ana Carolina Tani Kader, 174 

primeira secretária, juntamente com Telma Cristina Aulicino Costa, presidente, 175 

assinamos esta ata. 176 

_________________________                                __________________________            177 

Telma Cristina Aulicino Costa                                          Ana Carolina Tani Kader 178 


