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Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia doze do mês de fevereiro do ano de 1 

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

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

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

dos 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 

Anterior; Item b) Assuntos de Diretoria; Item c) Informe das Câmaras e da Comissão 8 

Organizadora da X Conferência Municipal da Pessoa Idosa; Item d) Assuntos 9 

Gerais.  A presidente Telma Cristina Aulicino Costa cumprimentou a todos e deu 10 

início à assembleia informando sobre a saída novamente do funcionário Ricardo 11 

Brandão do apoio administrativo do CMI e que agora conta com o apoio técnico do 12 

Wilson e da Taís. Item a) Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia Geral 13 

Ordinária Anterior. A conselheira Flávia Yara fez a leitura da ata que foi aprovada por 14 

unanimidade. Item b) Assuntos de Diretoria. Telma leu o ofício enviado pela 15 

OAB/Santos apresentando novos titular e suplente para a cadeira no CMI e explicou 16 

que com essa alteração ela passa a assumir a cadeira também de uma organização 17 

de defesa e apoio ao idoso que é a SOS Idosos e permanece na presidência. A 18 

presidente solicitou que o senhor Paulo Paim explicasse sobre a utilização dos 19 

recursos do Fundo Municipal do Idoso para divulgação da X Conferência Municipal 20 

da Pessoa Idosa. Ele falou da importância do FMI e que o seu uso é uma 21 

prerrogativa da assembleia. Reforçou também a relevância do uso do dinheiro para 22 

a divulgação da Conferência e consequentemente a ampliação da visibilidade do 23 

Conselho, divulgando o trabalho que vem sendo realizado para envolver a 24 

sociedade. Falou que de acordo com a proposta da quantidade de material 25 

apresentada pela Comissão foi orçado inicialmente um gasto total de R$ 4.030,00. A 26 

primeira secretária Ana Carolina aproveitou para relatar que na última reunião da 27 

Comissão Organizadora da Conferência foi discutida a quantidade de solicitação de 28 

material para a divulgação da Conferência e o teto do recurso do FMI a ser usado de 29 

R$ 10mil. Explicou que a AGE, marcada para 05 de fevereiro do corrente, de pauta 30 

“Deliberação sobre utilização dos recursos do Fundo Municipal do Idoso para 31 

custear as despesas da X Conferência Municipal do Idoso” não foi realizada devido à 32 

impossibilidade de deliberação da pauta por falta de quórum mínimo, pois havia 33 
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apenas 06 conselheiros votantes. Informou também que o conselheiro Teixeira do 34 

SESC conseguiu para o período da manhã café, suco e bolachas nas salas de 35 

discussão da Conferência e um kit lanche no período da tarde. Por fim relatou que 36 

foi decidida a eleição de três delegados na Conferência Municipal a serem indicados 37 

para a Estadual já que ainda não foram recebidas diretrizes sobre essa quantidade. 38 

A conselheira Suzete também falou da importância da participação e 39 

comprometimento dos conselheiros, da ausência dos conselheiros representantes 40 

dos órgãos governamentais e parabenizou a presença maciça dos representantes 41 

do segmento da pessoa idosa. Enfatizou que vai tentar resolver o problema das 42 

ausências e que espera que situações como essa não mais ocorra. A assembleia 43 

aprovou o uso dos recursos do FMI para divulgação da X CMPI por unanimidade. Os 44 

conselheiros votantes foram: Maria Gracinda, Lilia Sampaio, Marta Chaim, Neusa 45 

Beley, Sonia Maria, Ademar Dias, Edna Tereza, Hidely Nascimento, Maria Regina, 46 

Odisseia de Oliveira, Paulo Deolindo, Sheila Costa, Renato de Almeida, Flavia Yara, 47 

Flavia Valentino, Ana Lucia Rezende, Tosca Sicilia, Ana Bianca Ciarlini, Ana Carolina 48 

Kader e Isabel Cristina. A primeira secretaria Ana Carolina fez circular extratos 49 

mensais do FMI para o conhecimento dos conselheiros. A presidente falou que o 50 

CMI tem recebido algumas denuncias que são analisadas e respondidas e leu 51 

resposta recebida do ofício 140/2018 com dados do CREAS sobre violação dos 52 

direitos do idoso. Ana Carolina falou que esses dados podem ser um alerta para que 53 

as votações propostas na Conferência possam reverter esse quadro. Telma informou 54 

a justificativa da conselheira Cristina Maria S. C. de Almeida nesta Assembleia. A 55 

presidente parabenizou os aniversariantes do mês: Maria Gracinda, Paulo e Edna. 56 

Telma falou sobre o Convite feito e aceito pela palestrante Sandra Regina Gomes, 57 

coordenadora de Políticas para a Pessoa Idosa de São Paulo para participar da X 58 

Conferência Municipal da Pessoa Idosa em 21 de março próximo. A presidente 59 

informou que ficou definida a participação do CMI na UATI/UNIFESP dia 15/03 ás 15 60 

horas para falar sobre a Conferência convidando os alunos no intervalo das aulas da 61 

população idosa, já que não foi possível a realização de Pré Conferência. Telma 62 

falou sobre matéria no site do Jornal da Terceira Idade de 16 de janeiro que fez a 63 

divulgação da X Conferência Municipal. Ana Carolina explicou que é um veículo de 64 

informações dirigido à população idosa e explicou que também poderiam se 65 

cadastrar no site para receber a newsletter. Sobre a Pré Conferência do SINDINAPI, 66 
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a conselheira Flavia Valentino falou da importância da participação da população e 67 

também da dificuldade na formulação de propostas levando em conta as prioridades 68 

para as políticas públicas. A segunda secretária Hidely que também participou da 69 

Pré Conferência, constatou que falta conhecimento das politicas por parte da 70 

população. Ela aproveitou para pedir que os representantes das universidades que 71 

fazem parte do CMI divulguem a Conferência para os cursos da Terceira Idade. 72 

Telma comunicou que foi elaborada arte para divulgação da X Conferência pela 73 

Secretaria de Comunicação e que será enviada por e-mail para que todos os 74 

conselheiros possam compartilhar.  Sobre a realização de AGE para definir os 75 

delegados da Pré Conferência da OAB que não foram eleitos no dia devido ao 76 

adiantado da hora, a assembleia decidiu que a AGE não seria realizada, que as 77 

propostas seriam mantidas e validas, mas sem delegados representantes. Foi 78 

solicitado também ao administrativo que considerasse nulo esse anuncio 79 

antecipadamente publicado. Telma mostrou os 50 convites para o Baile de Carnaval 80 

dos idosos disponíveis para o CMI pelo Fundo Social de Solidariedade. A 81 

conselheira Isabel informou que os interessados devem se dirigir ao FSS das 8h às 82 

12h e das 14h às 18h e procurá-la para retirar os convites mediante a entrega da 83 

doação solicitada. A presidente comentou as reportagens dos Divertidosos e do 84 

Espaço do Idoso - Ana Bianca no jornal A Tribuna de 26/01/19 sobre o uso da 85 

tecnologia pelo idoso e sobre a reportagem de A Tribuna de 15/01/19 “Falta de 86 

preparo para atender o idoso”. A conselheira Maria Regina também levou uma 87 

reportagem para ser compartilhada com os conselheiros e a presidente solicitou que 88 

fossem encaminhadas por e-mail para o conhecimento de todos. Item c) Informe das 89 

Câmaras e da Comissão Organizadora da X Conferência Municipal da Pessoa 90 

Idosa. A coordenadora da Câmara de Fiscalização Maria Regina informou que não 91 

foi realizada reunião e que a próxima será no dia 18/02 no CMI. Telma informou que 92 

não houve reunião da Câmara de Legislação por falta de quórum (somente a 93 

conselheira Flavia Yara compareceu). A conselheira Flávia Valentino ficou de 94 

verificar com os membros desta Câmara e com administrativo do CMI melhor data e 95 

horário para próxima reunião. Sobre a reunião realizada pela Comissão 96 

Organizadora da X Conferência Municipal da Pessoa Idosa já havia sido relatada no 97 

item Assuntos de Diretoria. A Assembleia discutiu a sugestão dada pela Comissão 98 

para coordenador(c), facilitador(f) e relator (r) das salas de discussões da X 99 
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Conferência de acordo com os eixos temáticos: eixo 1: Flavia Valentino (c), Tosca (f), 100 

Sheila (r); eixo 2: Maria Regina (c), Ana Carolina (r); eixo 3:  Leandro (c); Ana Lucia 101 

(f) ; Marta (r); eixo 4: Flavia Yara (c),  Neusa Beley (r). Próxima reunião marcada 102 

para 28/02 às 9hs no Museu Pelé. A presidente informou sobre convite feito ao coral 103 

do FSS para compor a programação da X CMPI e que ainda não foi confirmado, pois 104 

estão em contratação de regente. Item d) Assuntos Gerais. O conselheiro Renato 105 

falou também sobre reportagem publicada no Diário do Litoral sobre aumento dos 106 

acidentes com idosos e que o sindicato cederá Estatutos do Idoso para X 107 

Conferência. Convidou os conselheiros a participarem de Baile Pré-Carnavalesco na 108 

barraca de praia do SINDNAPI dia 23/02 a partir das 13hs. Reforçou que a barraca 109 

fica no canal 4 em frente à Pinacoteca. Nada mais havendo a ser tratado, a Senhora 110 

Presidente, às 11h, deu por encerrada a reunião agradecendo a todos e eu Ana 111 

Carolina Tani Kader, primeira secretária, juntamente com Telma Cristina Aulicino 112 

Costa, presidente, assinamos esta ata. 113 

________________________                                __________________________                   114 

Telma Cristina Aulicino Costa                                                 Ana Carolina Tani Kader 115 


