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

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

oito horas e quarenta e cinco minutos em segunda, na Seção de Participação 3 

Comunitária, à Rua XV de novembro, nº 183 – Centro, Santos-SP com a 4 

participação dos Conselheiros e Colaboradores para, de acordo com Convocação 5 

publicada no Diário Oficial da cidade de Santos/SP, no dia 05 de julho de 2018, 6 

deliberar a seguinte ordem do dia: Item a) Leitura e Deliberação da Ata da 7 

Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de junho de 2018; Item b) Assuntos de 8 

diretoria; Item c) Informe das Câmaras; Item d) Assuntos Gerais. A presidente Telma 9 

Cristina Aulicino Costa cumprimentou a todos e deu início à Assembleia. Item a) 10 

Leitura e Deliberação da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de 11 

junho de 2018. A conselheira Flavia Valentino procedeu à leitura da ata que foi 12 

aprovada por unanimidade com as ressalvas a serem corrigidas. A presidente 13 

agradeceu a colaboração da conselheira Flavia Valentino que sempre com muita 14 

gentileza se apresenta para leitura da ata. Em seguida, a presidente deliberou a 15 

posse dos representantes: José Osvaldo Teixeira Junior como titular e Marcelo 16 

Coffani de Vita Junior como suplente, do Serviço Social do Comércio – SESC na 17 

cadeira de entidade que mantém atividades esportivas, sociais e culturais voltadas à 18 

terceira idade. A Assembleia aprovou por unanimidade. O Sr. Teixeira se apresentou, 19 

explicou o seu cargo e falou da função e disposição do SESC no trabalho com a 20 

população idosa. Item b) Assuntos de Diretoria.  A presidente parabenizou e pediu 21 

palmas para a conselheira Hidely e a conselheira Maria Regina, as aniversariantes 22 

do mês que estavam presentes. Foram justificadas as ausências na AGO dos 23 

conselheiros: Flavia Yara Alves Barboza, Cristina Maria S. de C. de Almeida, 24 

Benalva da Silva Vitório, Tosca Sicilia Padovani, Ana Carolina Tani Kader, Claudio J. 25 

Gutierrez Rodrigues, Carlos Américo de Bulhões Brasílico, Hilda Maria Gonçalves 26 

Ferreira e Cássia Edwiges Pagano Augusto.  Posteriormente, Telma informou que 27 

ainda continuamos sem uma resposta quanto ao retorno do carro para as visitas de 28 

fiscalização, pois o funcionário do DEARTI (Departamento de Articulação) Sr. 29 

Fabrício comunicou que também aguarda um posicionamento do COTRAN para que 30 

ele possa dar um retorno efetivo ao CMI. Sobre as carteiras de identificação de 31 

conselheiro do CMI a presidente perguntou quem ainda não tinha para que fosse 32 

providenciado e as conselheiras Nancy Camargo Fonseca, Ana Lúcia de Rezende 33 
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Sant´Anna e Ozaleia Nascimento se manifestaram. A presidente comunicou sobre o 34 

e-mail encaminhado, pela vice-presidente, Ana Bianca ao DEARTI em resposta a 35 

uma cobrança de ausência de retorno, a um questionamento do vereador Banha, 36 

cuja resposta já havia sido dada e não havia chegado ao Departamento devido. 37 

Telma também falou dos ofícios recebidos depois da última Assembleia para 38 

conhecimento dos conselheiros, registrando o ofício da CAPEP SAÚDE à 39 

presidência do CMI sobre: “I Curso de Direitos Humanos a Servidores Públicos 40 

Municipais de Santos” ministrado pela CAPEP SAÚDE para os servidores públicos 41 

municipais, chancelado pela OAB Subseção de Santos/SP. Informou também sobre 42 

os encaminhamentos feitos para a Promotoria a respeito de denuncias, recebidas no 43 

CMI, de casos de abandono de idoso, pois é a Promotoria a quem compete a defesa 44 

do idoso nestas circunstâncias. A conselheira Dra. Marineide aproveitou para 45 

reforçar ações feitas pela Promotoria, inclusive com um oficial de diligência, para o 46 

atendimento destes casos e afirmou que o CMI não tem atribuição de averiguar este 47 

tipo de denúncia. Foi solicitado pelos conselheiros que fosse encaminhado para 48 

todas as entidades inscritas o endereço do CMI, devido ao desconhecimento 49 

verificado, por algumas, de que ainda não tinham o novo endereço. A presidente 50 

disse que será reiterado o endereço e passou a palavra para a vice-presidente, Ana 51 

Bianca, para que falasse sobre a reunião realizada no dia 29 de junho para todos os 52 

Conselhos e Comissões Municipais. Ana Bianca explicou que a reunião foi de 53 

apresentação das funcionalidades do Portal dos Conselhos e procedimentos para 54 

publicações. Em seguida, a presidente alertou os conselheiros sobre o golpe 55 

frequente com os cartões de banco. Os idosos têm recebido ligações de pessoas se 56 

passando por funcionários de bancos que conversam com eles relatando que seus 57 

cartões foram clonados e/ou suas contas sofreram movimentação. Os idosos 58 

acabam por cair no golpe, e fornecem dados sigilosos aos supostos funcionários, 59 

que ficam com esses dados como: nome completo, CPF, RG, endereço, número da 60 

conta e a senha. Portando esses dados, os idosos “se tornam presas fáceis” dessas 61 

quadrilhas de estelionatários. A presidente relatou diversos golpes que vêm sendo 62 

amplamente divulgados nas mídias como forma de tornar os conselheiros do CMI 63 

multiplicadores das informações recebidas, evitando assim que novos idosos caiam 64 

nesses golpes tão frequentes em nossa sociedade. Sobre as informações da 65 

videoconferência: “Elaboração de projetos para Conselhos de Direito do Idoso” a ser 66 
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realizada pela CEI em parceria com a EDESP no dia 24 de julho das 08h30min às 67 

12hs e sobre o curso a distancia: Curso de Educação continuada em Direitos 68 

Humanos – com inscrições de 25 de junho a 25 de julho a presidente solicitou que 69 

fosse reenviado o email dessas informações para todos os conselheiros, visto que 70 

muitos não acusaram o recebimento. Item c) Informe das Câmaras. A conselheira 71 

Flavia Valentino informou que não houve a reunião da Câmara de Legislação, pois 72 

compareceu no dia 05 de julho como havia sido marcado na última AGO e ninguém 73 

mais compareceu. Ficou marcada nova reunião da Câmara no dia 26 de julho às 09 74 

horas no CMI.  A conselheira Lilia informou que não houve reunião da Câmara de 75 

Planejamento porque a Câmara está aguardando reposta da Câmara de Legislação 76 

quanto as suas atribuições. A conselheira Regina, coordenadora da Câmara de 77 

Fiscalização falou da reunião realizada no dia 26 de junho em que foi feito um 78 

levantamento das instituições que serão revisitadas, que a Câmara conta com dez 79 

membros e que será necessário informar as instituições do novo endereço do CMI. A 80 

presidente disse que será encaminhado ofício a todas. A Sra. Regina também falou 81 

da proposta da Câmara para que sejam feitas reuniões entre Câmara de 82 

Fiscalização, CMI e pequenos grupos de instituições para que possa ser esclarecido 83 

qual é o papel, funções, atribuições e o porquê da fiscalização em cada entidade. A 84 

proposta foi deliberada e aprovada por unanimidade. A conselheira Regina informou 85 

que no dia 02 de julho às 12 horas entregou os relatórios das entidades Dela Maris e 86 

Novo Horizonte no administrativo do CMI, mas a presidente informou o 87 

desconhecimento. A presidente solicitou que a Câmara revisitasse a instituição Três 88 

Corações para que fossem dirimidas algumas dúvidas e repassou para a Câmara a 89 

solicitação da Promotoria de visita no Residencial Vovó Bel que abriu recentemente.  90 

Avisou também que os certificados das instituições Nova Vida e São Vicente de 91 

Paulo estão prontos para serem retirados no CMI. A próxima reunião da Câmara de 92 

Fiscalização será no dia 16 de julho as 09 horas no CMI. A presidente passou a 93 

palavra para a Sra. Margarete da SEDS – Secretaria de Desenvolvimento Social 94 

para falar sobre as repúblicas de idosos. A Sra. Margarete Soares se apresentou 95 

dizendo que é assistente social e coordena o serviço de alta complexidade de 96 

acolhimento de criança, adolescente e idoso e no caso do idoso só as repúblicas 97 

nesse momento. Explicou que as republicas são um serviço de acolhimento para a 98 

população idosa que tenha condição de autocuidado e que estejam em situação de 99 
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violação de direitos, com vínculos familiares fragilizados, rompidos ou inexistentes. 100 

Falou que as repúblicas de Santos são as pioneiras, que são três: duas na Rua 101 

Prudente de Moraes, 46 e uma na Rua Borges, 287 e que passaram por reformas 102 

estruturais e metodológicas. As republicas mantém uma equipe técnica composta 103 

por duas assistentes sociais, uma psicóloga, chefe de unidade e uma operadora 104 

social. A coordenadora falou do trabalho que vem sendo realizado pela equipe 105 

técnica para o retorno do idoso a sua família, e para o desenvolvimento da 106 

autonomia dele. Foram questionados problemas de moradia que a coordenadora 107 

alertou que seriam de competência da Habitação e não da Assistência Social, que 108 

trata especificamente da violação de direitos. A conselheira Flavia Valentino sugeriu 109 

que seria pertinente verificar se o percentual de 5%, instituído por Decreto Municipal, 110 

ao invés de 3% das reservas de unidades habitacionais para o atendimento da 111 

população idosa, conforme Estatuto do Idoso, está sendo assegurado. A presidente 112 

falou que será feito um ofício para a Companhia de Habitação. A Sra. Margarete 113 

explicou também que é importante que o idoso tenha uma renda fixa mínima para se 114 

autossustentar e que a metodologia das republicas, não só para o idoso como 115 

também para o jovem, pressupõe que as pessoas tenham autonomia financeira e de 116 

gestão. Terminada as explicações a coordenadora respondeu às dúvidas e se 117 

mostrou disponível para mais esclarecimentos. O conselheiro Ademar questionou a 118 

falta de placa de identificação do Cecon Isabel Garcia e sobre a falta de placa nas 119 

republicas. A coordenadora informou que não pode haver placa nas repúblicas 120 

porque, de acordo com a orientação da legislação, por ser um serviço de 121 

acolhimento não deve ser identificado. O conselheiro Leandro informou que quanto 122 

ao Cecon Isabel Garcia já foi solicitada a placa de identificação e ele vai verificar e 123 

trazer uma resposta na próxima AGO. A conselheira Maria Gracinda falou sobre uma 124 

pessoa que encontra sempre na rua, que ela percebe que se encontra numa 125 

condição de muita vulnerabilidade e é muito educado e gostaria de saber do CMI 126 

qual o tipo de aproximação que poderia fazer. A presidente informou que ela poderia 127 

se aproximar com cuidado e seria importante perguntar a essa pessoa se precisa de 128 

alguma ajuda. A conselheira Ana Lucia sugeriu o fone 0800177766 que é o telefone 129 

da equipe de abordagem da Prefeitura para casos como esse. Item d) Assuntos 130 

Gerais. A presidente informou sobre o plantão da Comissão dos Direitos da Pessoa 131 

Idosa da OAB que é gratuito e será realizado dia 11 de julho, das 11 às 12 horas na 132 
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Praça José Bonifacio, 55. O conselheiro Leandro, assistente social da SEDS e 133 

coordenador dos serviços de Proteção Básica, que são os CRAS- Centro de 134 

Referência de Assistência Social e os Centros de Convivências falou sobre o 135 

Beneficio de Prestação Continuada – BPC e algumas dificuldades para a atualização 136 

deste benefício junto ao Cadastro Único. O coordenador explicou que há idosos que 137 

estão se recusando a fazer essa atualização e a não atualização gerará o 138 

cancelamento deste BPC a partir de janeiro de 2019. Informou também que de uma 139 

população de cerca de 3000 idosos em Santos, que tem esse benefício, cerca de 60 140 

a 70% já fizeram a atualização.  A solicitação do coordenador foi de verificar com o 141 

CMI estratégias de divulgação para minimizar essa dificuldade. A presidente sugeriu 142 

que ele mandasse um artigo explicativo acerca do BPC a ser assinado em parceria 143 

com o CMI para que fosse encaminhado para a OAB e algumas mídias. Ficou 144 

acertado que o Sr. Leandro vai encaminhar a foto de cartazes já feitos pelo seu 145 

Departamento para que possa ser repassado a todos os conselheiros. Ele também 146 

lembrou que esse benefício é do idoso e da pessoa com deficiência. O conselheiro 147 

Renato de Almeida informou que a barraca de praia do sindicato, Sindicato Nacional 148 

dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI mudou do canal 1 para o canal 149 

4 e continua a disposição dos conselheiros para confraternizações do CMI. O 150 

conselheiro Getulio convidou a todos para participarem da homenagem que será 151 

feita a Getulio Vargas no dia 24 de agosto às 10 horas na Praça dos Andradas. A 152 

conselheira Marta Chaim sugeriu que os livros da Câmara de Fiscalização, assim 153 

como, os formulários usados ficassem a disposição na sala do CMI independente da 154 

presença do funcionário. A presidente solicitou que a sugestão fosse feita por email e 155 

enviada ao CMI com cópia para ela. Uma colaboradora disse que esteve no CMI, a 156 

porta estava aberta e que ela esperou por uma hora e ninguém apareceu. A 157 

presidente pediu que ela também enviasse o assunto por email e agradeceu a 158 

presença de todos dando por encerrada a Assembleia. Assim foi encerrada a AGO e 159 

eu Hidely do Nascimento, segunda secretária, juntamente com Telma Cristina 160 

Aulicino Costa, presidente, assinamos esta ata. 161 

_________________________                                __________________________            162 

Telma Cristina Aulicino Costa                                          Hidely do Nascimento 163 


