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Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia treze do mês de novembro do ano 1 

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

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

primeira assembleia ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI com a 4 

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

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

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

Ordinária realizada em nove de outubro de 2018; Item b) Apresentação: “Como 8 

manter o cérebro ativo” – Ana Maria Santos da Silva; Item c) Assuntos de Diretoria; 9 

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

(Instituição de Longa Permanência para Idosos); Item e) Informe das Câmaras e da 11 

Comissão Organizadora da X Conferência Municipal da Pessoa Idosa; Item f) 12 

Assuntos Gerais.  A vice-presidente Ana Bianca Flores Ciarlini cumprimentou a todos 13 

e deu início à assembleia. Item a) Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia Geral 14 

Ordinária realizada em nove de outubro de 2018. A conselheira Flávia Valentino leu a 15 

ata e a vice-presidente colocou em deliberação. Após destaque da segunda 16 

secretária Hidely do Nascimento, a plenária aprovou por unanimidade com as 17 

devidas correções apontadas. Item b) Apresentação: “Como manter o cérebro ativo” 18 

– Ana Maria Santos da Silva. Ana Bianca apresentou a advogada e pedagoga Ana 19 

Maria Santos Silva para apresentação “Como manter o cérebro ativo”. Ana Maria 20 

falou sobre o funcionamento do cérebro e o processo de esquecimento. Além disso, 21 

ela deu dicas para evitar o esquecimento e manter o cérebro ativo. Destacou a 22 

alimentação e a prática de exercícios físicos e, também para o cérebro, como 23 

aprender outros idiomas, instrumentos, fazer palavras cruzadas, sudoku, fazer 24 

atividades cotidianas de forma diferenciada (variar os caminhos que utiliza para 25 

chegar em casa, tomar banho de luz apagada, colocar relógio no pulso direito etc.). 26 

Também salientou a importância da socialização e do sono. Apontou as diferenças  27 

atualmente na utilização do cérebro (hoje não precisamos mais decorar o número de 28 

telefone das pessoas, por exemplo). Para lembrar mais facilmente, Ana Maria falou 29 

sobre a categorização (gravar por categorias) e que existem vários caminhos dentro 30 

do nosso cérebro, se ele for treinado, sempre buscará outros caminhos. A vice-31 

presidente agradeceu a participação de Ana Maria e retomou a pauta da AGO. Item 32 

c) Assuntos de Diretoria. Ana Bianca informou as justificativas dos conselheiros 33 
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ausentes: Telma Cristina Aulicino Costa, Maria Valentina Vasconcelos Rezende, 34 

Ademar Dias Correa, Marineide Freire da Silva Recupero e Leandro Lapetina Freire. 35 

Quanto aos conselheiros aniversariantes a vice-presidente informou que no mês 36 

corrente não havia aniversariantes. Ana Bianca avisou que o CMI mudou de sala e 37 

telefone, provisoriamente está disponível o número 32712377 e que a presidente 38 

Telma conversou com a chefe do Departamento de Articulação Suzete Faustina dos 39 

Santos sobre a dificuldade com o administrativo do CMI e ficou combinado que ela 40 

participaria da AGO para mais esclarecimentos. A segunda secretária Hidely falou de 41 

sua participação na Oficina de Mediação Social de Conflitos com recorte étnico racial 42 

promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos em parceria com a Prefeitura que 43 

teve como objetivo capacitar agentes públicos e lideranças comunitárias para 44 

identificar situações propensas a conflitos e resolver questões já instauradas. A 45 

conselheira Flávia Valentino contou sobre a Pré Conferência realizada em 24 de 46 

outubro no Centro de Convivência da Zona Noroeste que contou com a participação 47 

de onze pessoas que aguardaram pacientemente já que começou com cerca de 48 

uma hora e meia de atraso. Salientou que teve problemas com agendamento do 49 

carro do CMI para levar os conselheiros e que o CMI está abandonado 50 

administrativamente. Ela contou também sobre a Pré Conferência realizada em 12 51 

de novembro do Instituto Energia na Universidade Metropolitana de Santos 52 

(UNIMES) que contou com a participação de setenta e cinco pessoas. A conselheira 53 

Ozaléia Nascimento agradeceu Flávia Valentino pelo trabalho desenvolvido. Ana 54 

Bianca informou que as reuniões mensais do Rede Família foram suspensas. A 55 

primeira secretária Ana Carolina comunicou que foram solicitadas novamente 56 

propostas para, após análise, compor o Programa de Metas da Prefeitura. Disse que 57 

como somente duas propostas encaminhadas no ano anterior foram contempladas, 58 

foi feita uma revisão e encaminhadas novamente. A vice-presidente Ana Bianca 59 

avisou que estão abertas as inscrições para participar do 1º Prêmio Literário da 60 

Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos. Falou que as inscrições são 61 

gratuitas e podem ser realizadas até o dia 21/11/18. Nesta 1ª edição, será feito um 62 

concurso de crônicas, com o tema “Memórias do lugar onde eu vivo”, valorizando a 63 

experiência das pessoas idosas e seu protagonismo na comunidade. Dentre as 25 64 

crônicas selecionadas, serão escolhidas as três melhores, que farão jus à seguinte 65 

premiação adicional: 1º Lugar R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2º lugar R$ 3.000,00 66 
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(três mil reais); 3º lugar R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ana Bianca falou que o objetivo 67 

é promover a sensibilização para o envelhecimento ativo e saudável, por meio da 68 

produção literária da população com 60 anos ou mais. As inscrições devem ser 69 

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail: 70 

premioliterario@mdh.gov.br, tendo como título do e-mail “INSCRIÇÃO PRÊMIO 71 

LITERÁRIO”. A vice-presidente lembrou que foi enviado por e-mail para todos os 72 

conselheiros, documento com as Orientações – Passo a passo da 5ª CNDPI que 73 

está sendo utilizado como material para todas as Pré Conferências. Ana Bianca leu a 74 

matéria sobre novo golpe que atinge servidores aposentados e pensionistas em que 75 

estelionatários enviam cartas informando sobre o direito de resgate de contribuições 76 

previdenciárias. Item d) Deliberação sobre emissão de certificados de inscrição no 77 

CMI de ILPIs (Instituição de Longa Permanência para Idosos); A vice-presidente 78 

colocou em deliberação sobre emissão de certificados de inscrição no CMI da ILPI 79 

Lar Evangélico de Amparo a Velhice que foi aprovada por unanimidade. Item e) 80 

Informe das Câmaras e da Comissão Organizadora da X Conferência Municipal da 81 

Pessoa Idosa. A conselheira Maria Regina, coordenadora da Câmara de 82 

Fiscalização, apresentou pauta da reunião solicitada pela Comissão de Fiscalização 83 

do Guarujá que ficou marcada para o dia 26 e novembro às 9h30 na sede do CMI. 84 

Ela relatou que a última reunião da Câmara não tinha sala disponível, sendo que já 85 

estava na agenda da Casa. A conselheira Flávia Valentino informou que a Câmara 86 

de Legislação não conseguiu se reunir no último mês e que na próxima AGO trarão 87 

o formulário de fiscalização revisado. Hidely falou sobre a reunião da Comissão 88 

Organizadora da X Conferência em conjunto com a Câmara de Planejamento onde 89 

foi definida data da X Conferência (21 de março de 2019), alinhamento para a 90 

realização das Pré Conferências agendadas e possibilidade de ser feita mais duas 91 

Pré Conferências até março de 2019. Item f) Assuntos Gerais. A vice-presidente 92 

apresentou Suzete para esclarecer sobre o funcionamento administrativo do CMI. 93 

Suzete falou das dificuldades com funcionários dentro de seu Departamento, sobre 94 

os agendamentos do carro que não podem ser entre 12h e 14h, pois é o horário de 95 

almoço dos motoristas e anotou as demandas do CMI para providências. Informou 96 

ainda que todos os funcionários da Seção de Participação Comunitária atenderão 97 

todos os conselhos, assim, quando um não puder atender alguma demanda do CMI 98 

terá outro disponível. Nada mais havendo a ser tratado, a Senhora Vice-Presidente, 99 



 

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

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

às 11h45min horas, deu por encerrada a reunião e eu Ana Carolina Tani Kader, 100 

primeira secretária, juntamente com Ana Bianca Flores Ciarlini, vice-presidente, 101 

assinamos esta ata. 102 

________________________                                __________________________                   103 

Ana Bianca Flores Ciarlini                                                 Ana Carolina Tani Kader 104 


