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Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia catorze do mês de agosto do ano de 1 

dois mil e dezoito, na Seção de Participação Comunitária, à Rua XV de novembro, nº 2 

183 – Centro, Santos-SP, teve início, em segunda chamada, à oitava assembleia 3 

ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI com a presença dos conselheiros e 4 

colaboradores, cujas assinaturas constam na lista de presença acostada ou anexada 5 

como parte integrante a esta ata para deliberar a seguinte ordem do dia: Item a) 6 

Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de julho 7 

de 2018; Item b) Deliberação da minuta que dispõe sobre a Criação da Câmara de 8 

Finanças e Orçamento do CMI, revogando-se assim a RN 51/2015; Item c) 9 

Composição da Comissão Organizadora da X Conferência Municipal do Idoso; Item 10 

d) Assuntos de diretoria; Item e) Informe das câmaras e Item f) Assuntos Gerais.  A 11 

presidente Telma Cristina Aulicino Costa cumprimentou a todos e deu início à 12 

assembleia. Item a) Leitura e Deliberação da ata da Assembleia Geral Ordinária 13 

realizada em 10 de julho de 2018. A presidente colocou em deliberação a ata sem a 14 

leitura da mesma, pois os conselheiros já haviam recebido antecipadamente por 15 

email. A plenária aprovou por unanimidade. Item b) Deliberação da minuta que 16 

dispõe sobre a Criação da Câmara de Finanças e Orçamento do CMI, revogando-se 17 

assim a RN 51/2015.  A presidente confirmou com os conselheiros o recebimento 18 

antecipado, por email, da minuta da Resolução Normativa - RN leu todos os itens 19 

sugeridos na resolução, perguntou se alguém tinha alguma colocação a ser feita e a 20 

RN foi aprovada por unanimidade. Item c) Composição da Comissão Organizadora 21 

da X Conferência Municipal do Idoso. A presidente falou da realização da 22 

Conferência Municipal do Idoso até março do próximo ano, da necessidade da 23 

realização das pré-conferências e discussão dos eixos propostos na temática dada 24 

pelo Conselho Nacional e explicou a necessidade da formação e as atribuições de 25 

uma comissão para a organização e estrutura da Conferência. Telma falou do tema 26 

da próxima Conferência que será: “Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o 27 

Papel das Políticas Públicas” e leu os eixos a serem seguidos: 1) Direitos 28 

fundamentais na construção para efetivação das políticas públicas (saúde, 29 

assistência social, previdência, moradia, transporte, cultura, esporte, lazer); 2) 30 

Educação: assegurando direitos e emancipação humana; 3) Enfrentamento da 31 

violação dos direitos humanos da pessoa idosa; 4) Os conselhos de direitos: seu 32 

papel na efetivação do controle social na geração e implementação das políticas 33 
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públicas. A comissão aprovada pela plenária foi: Ana Bianca Flores Ciarlini, Ana 34 

Carolina Tani Kader (apesar de a conselheira estar ausente, a presidente afirmou 35 

que ela já havia firmado o compromisso), Flavia Valentino, Hidely do Nascimento e 36 

Telma Cristina Aulicino Costa. A conselheira Maria Regina falou da importância de se 37 

conhecer as propostas que já foram feitas em outras conferências para poder 38 

participar da pré e a presidente falou que serão encaminhadas por email. Item d) 39 

Assuntos de diretoria. A presidente apresentou o outro funcionário do CMI, Ricardo 40 

Costa Brandão, que juntamente com o Genesis comporá o administrativo do 41 

Conselho. Ricardo falou que é funcionário da Prefeitura, que tem formação em 42 

Psicologia, que seu horário de trabalho é das 08 às 14 horas e que estará disponível 43 

para dar apoio aos conselheiros. Em seguida, a presidente leu as justificativas dos 44 

conselheiros ausentes que foram: Cristina Maria S. de C. de Almeida, Neusa Maria 45 

Bellei de Oliveira, Sonia Maria Goês Costa, Ana Carolina Tani Kader, Maria Valentina 46 

Rezende. A conselheira Flavia Valentino notificou a ausência do conselheiro Leandro 47 

Lapetina Freire devido a um falecimento em família. Quanto aos conselheiros 48 

aniversariantes a presidente Telma era a única aniversariante do mês de agosto e foi 49 

aplaudida e parabenizada pela data. A presidente deu ciência dos ofícios e emails 50 

feitos e encaminhados. A conselheira Maria Regina perguntou se os promotores dão 51 

respostas aos ofícios encaminhados e falou que seria importante a câmara de 52 

fiscalização ter esse retorno. A presidente falou que os promotores respondem os 53 

ofícios e que esses ofícios ficam disponíveis no CMI para consulta, mas que sempre 54 

trará para o conhecimento da assembleia. Telma também informou que o Conselho 55 

recebeu a devolutiva do Departamento de Articulação acerca do Ofício 46/18 que 56 

solicitou um (a) Assistente Social, para apoio técnico e atuar na área administrativa 57 

do CMI, e que o pedido foi indeferido, pois não há material humano para suprir esta 58 

solicitação. Sobre o Fórum da TV Tribuna sobre a terceira Idade e suas questões 59 

realizado no dia 17 de julho alguns conselheiros registraram a dificuldade para a 60 

inscrição e a impossibilidade da participação no fórum. A conselheira Hidely informou 61 

que falou, via telefone, com a editora-chefe do evento Sra. Arminda Augusto a 62 

respeito dessas dificuldades e a editora falou estar ciente da pouca disponibilidade 63 

de espaço e que a partir do próximo ano a Tribuna verificará a possibilidade de um 64 

local maior devido a grande procura para esses eventos. A seguir, Telma passou a 65 

falar sobre a Resolução nº 42/2018 que dispõe sobre a realização da 5ª Conferência 66 



 

Rua XV de novembro, 183 – Centro – Santos/SP – CEP 11.010-151 

Tel.: (13) 3261-5129 – e-mail: cmi@santos.sp.gov.br 

Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, informando que o edital foi encaminhado por 67 

email para os conselheiros, que o CMI tem até 31 de março de 2019 para a 68 

realização da Conferência e por isso a pressa para a realização das pré-69 

conferências e a importância da comissão organizadora. A conselheira Flavia 70 

Valentino falou que a comissão organizadora é responsável por montar a estrutura 71 

da conferência, organizar o local, fazer a Resolução Normativa, participar das pré e 72 

da conferência, fazer um levantamento das propostas anteriores, e seguir as 73 

diretrizes da temática e dos eixos que são fornecidas pelo federal. Afirmou também 74 

que é na Pré e na Conferência que se recebe a demanda da população idosa e do 75 

que eles querem que melhore dentro do município. A seguir a presidente falou sobre 76 

o email recebido do Conselho Estadual do Idoso e repassado a todos os 77 

conselheiros sobre o edital do Processo Eleitoral para composição do Conselho 78 

Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa - CNDI 2018/2020 e reafirmou a importância 79 

da inscrição de um membro da cidade de Santos nesse Conselho. Telma falou 80 

também sobre o Seminário “Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das 81 

Políticas Públicas” que está sendo realizado de 16/07 a 27/08 na OAB/ SP tratando 82 

os temas da 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, falou que foi 83 

disponibilizado um carro para ida ao Seminário e aproveitou para fazer o convite 84 

para as próximas datas, dias 20 e 27. A presidente deu ciência sobre o email 85 

recebido da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa 86 

Idosa e enviado a todos os conselheiros, aproveitando para ler alguns dados 87 

importantes do email que falava sobre a nova realidade da estrutura etária da 88 

população brasileira porque enquanto o número de crianças diminuiu o índice de 89 

pessoas com mais de 60 anos de idade já superou os 30 milhões e que em 2050, 90 

estatísticas indicam que para cada 100 crianças de 0 a 14 anos existirão 172,7 91 

idosos. Em seguida, a presidente passou a palavra para a vice-presidente, Ana 92 

Bianca, que falou sobre a sua participação como palestrante no workshop 93 

“Longevidade nos Municípios: desafios para as políticas públicas”, promovido pelo 94 

Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, nos dias 17 e 18 de julho no Rio de 95 

Janeiro que tinha como objetivo apresentar e debater as práticas que estão sendo 96 

adotadas pelas prefeituras de cidades avaliadas no Índice de Desenvolvimento 97 

Urbano para Longevidade (IDL). Ana Bianca falou que apresentou os projetos de 98 

relevância de Santos, que foi considerada a melhor cidade para se viver para 99 
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pessoas acima de 60 anos, explicou que encima das explanações desse workshop 100 

será dado um treinamento sobre “Gestão Pública para a Longevidade” com os 101 

representantes de cada cidade, e que seria relevante montar um formato do que ela 102 

expôs nesse workshop e também no que verá no próximo treinamento para os 103 

conselheiros, para as universidades, para cidades da Baixada Santista e outros 104 

meios de divulgação para que tomem conhecimento da contribuição dos projetos do 105 

município não só para se viver muito, mas também para se viver bem. O conselheiro 106 

Sr. Getulio sugeriu e toda assembleia aplaudiu o trabalho realizado pela vice-107 

presidente e coordenadora de políticas públicas do idoso. Sobre a videoconferência: 108 

“Elaboração de projetos para Conselhos de Direito do Idoso” (Como elaborar 109 

projetos; Captação de recursos para Fundos de Direitos do Idoso; e Prestação de 110 

contas) realizada no dia 24 de julho pelo Conselho Estadual do Idoso a conselheira 111 

Hidely informou que foi importante para entidades porque a palestrante Lilian 112 

Cristina Fernandes falou da lei 13019, as novas regras profissionalizando as 113 

instituições, mostrando aos participantes o passo a passo de como se realiza um 114 

projeto, e o que deve constar nesse projeto. Hidely ressaltou uma pergunta feita por 115 

uma cidade participante da videoconferência sobre como o Conselho deve fazer um 116 

edital e a resposta da palestrante foi que na vida nada se cria tudo se copia e que as 117 

cidades deveriam se nortear pelo edital do Conselho Estadual porque já estava 118 

pronto, aprovado e publicado. A presidente do Conselho Estadual, que estava 119 

presente na videoconferência, aproveitou para reforçar que esse primeiro edital foi 120 

um pouco longo, mas que logo farão um próximo e que aguardássemos. Telma falou 121 

sobre a agenda do mês de agosto “Trabalho Social com Idosos” do Serviço Social 122 

do Comércio - SESC que foi enviada ao CMI, e repassada a todos os conselheiros 123 

passando a palavra para o conselheiro Teixeira que é coordenador dos idosos no 124 

SESC. O conselheiro Teixeira falou que o SESC é aberto, ou seja, todos podem 125 

frequentar, orientou sobre quem pode se inscrever como o SESC atua e como são 126 

feitas as parcerias. Em seguida, a presidente informou da doação feita ao Fundo 127 

Municipal do Idoso - FMI pelo Sr. Ronaldo Cesar Teixeira de 115,00 de janeiro a 128 

março de 2018 e aproveitou para enfatizar a importância de se fazer ações para dar 129 

maior visibilidade ao CMI para que inclusive as pessoas possam saber como fazer 130 

para contribuir com o fundo e falou que aceita sugestões para esse planejamento. A 131 

conselheira Flavia Valentino sugeriu para que houvesse o mesmo empenho da 132 
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Prefeitura para ações com o idoso como há para com o Ação criança que podem 133 

visibilizar o CMI e a vice-presidente Ana Bianca lembrou que existem algumas 134 

dificuldades nos trâmites para que doações fossem feitas para os conselhos do 135 

idoso. Sobre a reportagem do Jornal A Tribuna de 24/05 “Tempo de semáforo em 136 

Santos vira risco para idosos” Telma falou que o Índice de acidentes envolvendo 137 

vítimas da terceira idade é alto na Cidade, conforme levantamento feito. Ana Bianca 138 

falou da existência de um projeto modelo de Curitiba sobre esse assunto e que a 139 

Coordenadoria está trabalhando viabilidades. Telma falou da proposta de uma ação 140 

de conscientização CET e CMI, mas como o conselheiro representante desse órgão 141 

não estava presente na assembleia informou que inicialmente será enviado um ofício 142 

à CET para viabilizar essa parceria. O conselheiro Antonio de Jesus Peres Neto 143 

informou que já fez vários questionamentos aos órgãos competentes, que tem 144 

material escrito e que já foi feita uma reportagem com ele sobre o assunto. A 145 

presidente pediu que o conselheiro encaminhasse ao CMI esse material para que 146 

servisse de subsídio e reforço para um posterior ofício. Sobre a disponibilidade do 147 

carro do CMI para as fiscalizações a presidente informou que segundo o 148 

Departamento de Articulação - DEARTI o carro não foi consertado e não há previsão 149 

para que ocorra. A conselheira Maria Regina alertou que existem fiscalizações a 150 

serem feitas na Zona Noroeste as quais os conselheiros da câmara têm dificuldades 151 

de acesso. A presidente falou que o CMI entrará em contato com o departamento 152 

responsável. Quanto à visita à Viação Piracicabana Telma informou que o CMI 153 

recebeu a sugestão de duas datas: 12/09/2018 (4ª feira) ou 26/09/2018 (4ª feira).  A 154 

comissão de visitas aprovou o dia 26/09/2018 e serão os conselheiros (as): Ana 155 

Maria da Silva Manoel, Marta Chaim, Noêmia Mendes Graciano de Souza, Lilia 156 

Sampaio de Souza Pinto, Ademar Dias Correa, Getulio Oliveira de Paula, Hidely do 157 

Nascimento e Edna Teresa Dimas Xavier. A presidente reiterou o convite da 158 

vereadora Telma Sandra Augusto de Souza, enviado por email aos conselheiros, 159 

para a participação de todos na Audiência pública dia 17/08 às 18h na Câmara sobre 160 

“Tolerância e segurança em casas noturnas e espaços de convivência”. A presidente 161 

informou sobre as campanhas: Agosto Lilás - um alerta para a violência contra a 162 

mulher e o fone 180  que é um serviço de utilidade pública gratuito e confidencial; 163 

sobre o Agosto Dourado – que tem como objetivo de conscientizar a sociedade 164 

sobre a importância da amamentação; e o Agosto Laranja – campanha que chama a 165 
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atenção para a importância do Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose 166 

Múltipla no dia 30. A vice-presidente Ana Bianca lembrou a importância da 167 

campanha do próximo mês: setembro amarelo que é uma campanha de 168 

conscientização e prevenção, com o objetivo de alertar a população a respeito da 169 

realidade do suicídio. Telma também leu o convite recebido do Dr. Eustazio da Caixa 170 

de Assistência ao Servidor  Público Municipal de Santos - CAPEP sobre a Coalisão 171 

Comunitária Antidrogas de Santos, programa internacional de estratégias de 172 

prevenção ao álcool e a outras drogas na comunidade para participar da formação 173 

de agentes multiplicadores, dia 22/08/2018, a partir das 10h, no Consistório da 174 

UNISANTA, Rua Oswaldo Cruz, 277, em Santos. A presidente informou que estará 175 

presente ao evento e que o convite estava sendo enviado a todos por email. Telma 176 

comentou a notícia mundialmente divulgada sobre dois homens idosos que fugiram 177 

da casa de repouso na Alemanha na última sexta-feira, dia 3, para ir à 29ª edição do 178 

festival de rock Wacken Open Air, considerado o maior espetáculo de heavy metal 179 

do mundo. A presidente alertou a importância de o motivo ser a diversão dos idosos. 180 

Item e) Informe das câmaras. Câmara de fiscalização: A conselheira Maria Regina 181 

coordenadora da câmara de fiscalização falou que a câmara fez duas reuniões no 182 

mês de julho: uma no dia 16/07 – que foi dia da entrega dos relatórios das visitas em 183 

que fizeram uma análise das instituições e encaminharam várias para que a diretoria 184 

oficializasse por falta de documentação; e outra reunião no dia 23/07 para 185 

trabalharem na mudança e reformulação dos relatórios. A próxima reunião da 186 

câmara será no dia 20 às 09 horas no CMI. A presidente falou sobre uma Reunião 187 

de Rede solicitada pelo Departamento de Articulação no 31 de Julho de 2018 para 188 

discutir o caso da idosa Sra. Santina de Lourdes de Oliveira Camargo (23/03/1937) 189 

onde a conselheira Maria Regina participou como representante do CMI. Telma 190 

passou a palavra para a conselheira Maria Regina que discorreu sobre o caso, falou 191 

que foram convocados dois filhos da idosa e que a equipe da Rede foi composta: por 192 

02 agentes comunitários de saúde, uma enfermeira, uma assistente social, um 193 

psicólogo, uma dentista, uma medica e ela. Também falou das medidas adotadas, e 194 

afirmou que colocou o CMI à disposição sempre que se fizer necessário. Câmara de 195 

planejamento: não houve reunião da câmara. A presidente pediu que a câmara se 196 

reunisse junto com a câmara de legislação e consequentemente também com a 197 

comissão organizadora da Conferência tendo em vista proximidade da Conferência 198 
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Municipal. Próxima reunião dia 21/08 às 09 horas no CMI. Câmara de legislação fez 199 

reunião junto com a Câmara de finanças e Orçamentos: a conselheira Flavia 200 

Valentino informou que realizaram a minuta da criação da câmara de finanças e 201 

orçamentos, que foi aprovada nesta AGO, falou que o administrativo recuperou para 202 

a câmara uma minuta de 2016 que ela havia encaminhado com uma proposta que 203 

era a consolidação de várias resoluções (17 com cinco anexos, 23, 32, 50, 55, etc.) 204 

sobre a inscrição de entidades com fins lucrativos ou sem fins lucrativos no CMI e 205 

que a sugestão para a câmara é juntar todas em uma só e revogar as resoluções 206 

normativas anteriores. A conselheira disse que enviou a minuta para os participantes 207 

da câmara para análise. Flavia comunicou também que a cidade de Guarujá fez uma 208 

Lei Municipal da regulamentação do funcionamento das ILPIs com fins lucrativos ou 209 

sem fins lucrativos e que considera importante para nortear os trabalhos de 210 

legislação do CMI. Próxima reunião da câmara no dia 21/08 às 09 horas no CMI. 211 

Item f) Assuntos Gerais. O conselheiro Getulio convidou a todos para participarem 212 

da homenagem que será feita a Getulio Vargas no dia 24 de agosto às 10 horas na 213 

Praça dos Andradas. O conselheiro Renato de Almeida informou que a barraca de 214 

praia do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINDNAPI 215 

continua a disposição dos conselheiros para confraternizações do CMI e lembrou a 216 

todos que a partir do final de agosto será paga a primeira parcela do décimo terceiro 217 

salário para quem ganha um salário mínimo e a partir de primeiro de setembro para 218 

quem ganha acima de um salário. A presidente informou sobre o plantão da 219 

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB/Santos que é gratuito e será 220 

realizado dia 10 de setembro, das 11 às 12 horas na Praça José Bonifacio, 55. 221 

Telma explicou que a Comissão não ingressa com ação, apenas faz orientações e 222 

lembrou que a próxima AGO será no dia 11/09 na OAB. Nada mais havendo a ser 223 

tratado, a Senhora Presidente, às 10h40min horas, deu por encerrada a reunião e eu 224 

Hidely do Nascimento, segunda secretária, juntamente com Telma Cristina Aulicino 225 

Costa, presidente, assinamos esta ata. 226 

 227 

_________________________                                __________________________            228 

Telma Cristina Aulicino Costa                                          Hidely do Nascimento 229 


