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Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia nove do mês de outubro do ano de 1 

dois mil e dezoito, na na Seção de Participação Comunitária, à Rua XV de 2 

novembro, nº 183 – Centro, Santos-SP, teve início, em segunda chamada, à décima 3 

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

conselheiros e colaboradores, cujas assinaturas constam na lista de presença 5 

acostada ou anexada como parte integrante a esta ata para deliberar a seguinte 6 

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

realizada em onze de setembro de 2018; Item b) Assuntos de diretoria; Item c) 8 

Informe das Câmaras e da Comissão Organizadora da X Conferência Municipal da 9 

Pessoa Idosa; Item d) Assuntos Gerais.  A presidente Telma Cristina Aulicino Costa 10 

cumprimentou a todos e deu início à assembleia. Item a) Leitura e Deliberação da 11 

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em onze de setembro de 2018. A 12 

presidente colocou em deliberação a ata que foi enviada por email. A plenária 13 

aprovou por unanimidade com as devidas correções apontadas. Item b) Assuntos de 14 

diretoria. A presidente informou as justificativas dos conselheiros ausentes: Noêmia 15 

Mendes Graciano de Souza, Cristina Maria S. de C. De Almeida e Ricardo Brandão. 16 

Quanto aos conselheiros aniversariantes a presidente Telma informou que no mês 17 

corrente não havia aniversariantes. A presidente deu ciência dos ofícios e emails 18 

feitos e encaminhados. Telma apresentou o Sr. José Carlos de Almeida presidente 19 

do Conselho Municipal das Entidades de Bairros (COMEB) que atendeu o convite do 20 

CMI para participar da Assembleia. Ele explicou que o COMEB foi fundado em 21 

27/08/1984, que a função é formar nos bairros entidades para que possam transmitir 22 

as dificuldades de cada região. A sede fica na XV de Novembro, 183 – DEARTI e 23 

telefone para contato é 32021885. São 58 entidades de bairro e o COMEB faz o elo 24 

entre o município e o poder público. As reuniões são bimestrais e a próxima será 25 

17/10 as 15h onde pediu a presença do CMI para verificar a possibilidade de 26 

realização de Pré Conferências nos bairros, conforme solicitação do CMI. Sobre a 27 

solicitação para CET de funcionário para participar da AGO para discutir sobre o 28 

tempo dos semáforos em Santos, Telma informou que continuamos aguardando 29 

funcionária que está de licença médica. A presidente reforçou a informação de que 30 

refeição para acompanhante é um direito de idosos internados. A conselheira Lília 31 

falou sobre a dificuldade em garantir esse direito e a presidente pediu que ela 32 

fizesse por escrito relato para CMI dar encaminhamento. Telma informou que foi 33 
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encaminhado por e-mail o Guia Técnico – Benefício de Prestação Continuada no 34 

CadÚnico que é um guia, elaborado especialmente para gestores e técnicos da 35 

assistência social, que dispõe de informações essenciais para o bom entendimento 36 

do que é o BPC e, principalmente, como ele deve ser operacionalizado no âmbito do 37 

Sistema Único da Assistência Social (SUAS). Telma deu retorno sobre a falta de 38 

informação com relação ao transporte para os idosos visitarem a Piracicabana e, 39 

consequentemente, ausência de informação para empresa que os idosos não 40 

participariam por problemas com administrativo do CMI e que mandaria ofício se 41 

desculpando. Ana Bianca falou sobre a sua participação no IV Congresso sobre 42 

Envelhecimento Ativo no Rio de Janeiro que abordou o tema: “Envelhecimento, 43 

trabalho e inclusão social: desafios e perspectivas”, no qual apresentou projeto 44 

sobre Mindfullness que foi escolhido para participar do Congresso e que pode virar 45 

política pública para vários segmentos da população. Destacou o mercado de 46 

trabalho para o idoso como ponto central do congresso. A segunda secretária Hidely 47 

informou que não recebeu comunicado avisando da reunião do mês da Rede 48 

Família. Telma sugeriu que fosse entrado em contato com para saber o que 49 

aconteceu. A presidente falou que o processo de edital de chamamento público para 50 

projetos com recursos do FMI foi respondido informando que não daremos 51 

continuidade no momento, pois o CEI informou que fará um novo com algumas 52 

alterações e poderá auxiliar para formulação do edital dos Conselhos Municipais. 53 

Telma apresentou novo funcionário temporário do administrativo do CMI Ricardo 54 

Ribeiro. Ele falou da dificuldade de funcionários na Seção de Participação 55 

Comunitária (SEPACOM), que não pode usar computador porque têm “LER” e que 56 

prestará serviços no CMI das 10h as 16h. A presidente falou que conversará com a 57 

responsável pelo apoio técnico do Conselho, Suzete Faustina sobre a atual situação. 58 

A primeira secretária Ana Carolina comunicou que o CMI recebeu convite para 59 

reunião sobre a participação dos Conselhos Municipais no do PDR (Participação 60 

Direta nos Resultados) da Prefeitura de Santos, porém, estava acontecendo naquele 61 

momento, no mesmo dia e horário da AGO. Telma disse que o CMI foi comunicado 62 

sobre alteração na data do curso de Mediação Social de Conflitos para 18/10/2018 63 

(quinta-feira) e que as representantes do CMI neste curso serão Hidely, Maria 64 

Valentina e Ozaléia. A conselheira Flávia Valentino informou que também participará 65 

representando o Conselho de Assistência Social. Item c) Informe das Câmaras e da 66 
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Comissão Organizadora da X Conferência Municipal da Pessoa Idosa. A conselheira 67 

Maria Regina, coordenadora da Câmara de Fiscalização, falou que o carro foi 68 

agendado para visita e que foi informado que não poderia buscar os conselheiros em 69 

casa. Disse que visitarão pela segunda vez algumas instituições que ficaram 70 

devendo alguns documentos para emissão do certificado do CMI. Finalizou 71 

comunicando que a próxima reunião será realizada no dia 22/10/2018. A presidente 72 

passou para Regina e-mail recebido do Conselho do Guarujá que quer marcar 73 

encontro para saber mais sobre a Câmara de Fiscalização de Santos para que 74 

atendam ao solicitado. Ana Carolina relatou sobre a última reunião da Comissão 75 

Conferência em conjunto com a Câmara de Planejamento onde só participaram duas 76 

pessoas. Disse que as propostas da Pré Conferência da OAB foi organizada nos 77 

eixos temáticos, foram agendadas Pré Conferências, solicitados ofícios ao 78 

administrativo do CMI sobre espaço para Conferência entre outros. Foi sugerido o 79 

espaço do SESC para a Conferência e uma visita técnica para Comissão avaliar. O 80 

representante do SESC, Teixeira, informará qual melhor dia para visita e se há 81 

possibilidade para cessão do espaço. Ana Carolina finalizou informando que a 82 

próxima reunião da Comissão com Câmara de Planejamento será dia 30/10/2018 na 83 

sede do CMI às 9h. A conselheira Flávia Valentino informou que não houve reunião 84 

da Câmara de Legislação e que a próxima será feita virtualmente sobre o formulário 85 

de fiscalização que posteriormente será encaminhado para Diretoria. A primeira 86 

secretária Ana Carolina explicou sobre o Regimento Interno virar uma Resolução 87 

Normativa, conforme sugestão do conselheiro Leandro. Ele sugeriu que se fizesse 88 

um parecer para a Procuradoria do município perguntando se a lei pode ser 89 

revogada e usasse como parâmetro o Conselho de Assistência Social e que também 90 

se consultasse o dr. Bley. A presidente colocou em deliberação a alteração da lei do 91 

Regimento Interno para Resolução Normativa que foi aprovada por unanimidade. 92 

Item d) Assuntos Gerais. Telma falou da Ação Social – Orientação Sociojurídica que 93 

acontecerá na Praça Mauá no dia 10/10 das 10h às 16h que tirará dúvidas sobre 94 

BPC LOAS, direitos do consumidor, direitos dos idosos entre outros. Ela ainda falou 95 

sobre o 2º Santos Sênior que foi realizado pela Coordenadoria do Idoso de Santos e 96 

agradeceu a coordenadora Ana Bianca. Ana Bianca agradeceu aos parceiros como 97 

OAB, SESC entre outros. O conselheiro Teixeira falou que no dia 09/11 haverá 98 

capacitação no SESC para profissionais que trabalham com o corpo com Ivaldo 99 
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Bertazzo dançarino e coreógrafo renomado e se colocou a disposição dos 100 

conselheiros para que proponham palestras e peçam convites para participar das 101 

atividades do SESC. O conselheiro Getúlio fez agradecimentos a Regina e ao Sr. 102 

Ademar por haverem comparecido ao evento de homenagem a Getulio Vargas. 103 

Nada mais havendo a ser tratado, a Senhora Presidente, às 10h50min horas, deu 104 

por encerrada a reunião e eu Ana Carolina Tani Kader, primeira secretária, 105 

juntamente com Telma Cristina Aulicino Costa, presidente, assinamos esta ata. 106 

_________________________                                __________________________            107 

Telma Cristina Aulicino Costa                                          Ana Carolina Tani Kader 108 


