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Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia onze do mês de março 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 terceira 3 

Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI 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 

realizada em 12 de fevereiro de 2019; Item b) Assuntos de Diretoria; Item c) 8 

Deliberação sobre emissão de certificados de inscrição no CMI de ILPIs (Instituição 9 

de Longa Permanência para Idosos); Item d) Entrega de material da X Conferência 10 

Municipal da Pessoa Idosa para que os representantes auxiliem na divulgação do 11 

evento; Item e) Informe das Câmaras e da Comissão Organizadora da X 12 

Conferência Municipal da Pessoa Idosa; Item f) Assuntos Gerais.  A presidente 13 

Telma Cristina Aulicino Costa cumprimentou a todos e deu início à assembleia 14 

agradecendo os serviços prestados pelo DEARTI – Departamento de Articulação e 15 

pelo Sr. Paulo Paim ao CMI. Item a) Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia 16 

Geral Ordinária realizada em 12 de fevereiro. A presidente informou que a ata de 17 

fevereiro será deliberada na AGO do próximo mês em razão da ausência justificada 18 

da 1ª secretária Ana Kader, vez que a mesma encontra-se em férias. Item b) 19 

Assuntos de Diretoria. A presidente informou as justificativas de ausência dos 20 

conselheiros: Claudio J. Gutierrez Rodrigues que justificou ausência para os meses 21 

de março e abril; Ana Carolina Tani Kader (férias); e Cristina Maria S. de C. de 22 

Almeida. Telma Aulicino cumprimentou todos os aniversariantes do mês de março. 23 

Sobre a reportagem do Diário do Litoral de 28 de fevereiro: “Número de idosos 24 

atropelados cresce assustadoramente na Baixada Santista” enviada pelo conselheiro 25 

Renato de Almeida a presidente falou que conversará com o Sr. Claudio da CET – 26 

Companhia de Engenharia de Tráfego para uma ação de conscientização conjunta 27 

com o CMI. A presidente destacou o retorno do Oficio nº 115/18 enviado a Fundação 28 

de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/Santos sobre dificuldades de 29 

bilhetes de viagem de um idoso. O PROCON afirmou ter contatado a empresa 30 

envolvida e que voltará a informar o CMI quando tiver retorno. A presidente Telma 31 

Aulicino fez agradecimento ao Divertidosos (site diversão e inclusão digital para a 32 

terceira idade) pela divulgação no Instagram e Facebook da X Conferência Municipal 33 
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da Pessoa Idosa e agradeceu também a conselheira Marta Chaim pelo empenho 34 

dessa realização. Aproveitou para informar que os locais da colocação das três 35 

faixas de divulgação da X Conferência serão: no Gonzaga, no posto de gasolina 36 

próximo ao SESC e no centro na Praça Mauá. A presidente passou a palavra para a 37 

conselheira Flavia Valentino que informou acerca da Deliberação do Conselho 38 

Estadual do Idoso (CEI) de 01 de fevereiro 2019, que definiu que serão cinco o 39 

número de delegados a serem eleitos na Conferência Municipal para participarem da 40 

Conferência Estadual. Explicou também que desses cinco delegados, dois deles 41 

representarão o governo, e três conselheiros representarão a sociedade civil. Sobre 42 

o material Gráfico para a divulgação da X Conferência o Sr. Paulo Paim apresentou 43 

uma parte do material pronto (cartazes e folders), e falou do processo de finalização 44 

dos seis banners e três faixas. Explicou que foram definidos os locais da colocação 45 

das faixas e falou dos descontos conseguidos para a realização de todo o material. 46 

Os valores para a confecção das faixas e banners foi de R$ 1.565,00 (um mil 47 

quinhentos e sessenta e cinco reais), e de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) para 48 

os cartazes e folders, totalizando a quantia de R$ 2.405,00 (dois mil quatrocentos e 49 

cinco reais), valores esses retirados do Fundo Municipal do Idoso. Item c) 50 

Deliberação sobre emissão de certificados de inscrição no CMI de ILPIs 51 

(Instituição de Longa Permanência para Idosos). A presidente informou que a 52 

deliberação da ILPI será feita na próxima assembleia na presença da instituição 53 

requisitante, em conformidade com deliberação da AGO de janeiro. Item d) Entrega 54 

de material da X Conferência Municipal da Pessoa Idosa para que os 55 

representantes auxiliem na divulgação do evento. A presidente e a vice-56 

presidente Ana Bianca fizeram a distribuição do material de divulgação da X 57 

Conferência para os conselheiros presentes. Item e) Informe das Câmaras e da 58 

Comissão Organizadora da X Conferência Municipal da Pessoa Idosa.  Câmara 59 

de fiscalização – a conselheira Maria Regina informou que a próxima reunião será 60 

18 de março às 09 horas no CMI. Câmara de Legislação – a conselheira Flavia 61 

Valentino falou que na reunião de 18 de fevereiro foi discutida a minuta do 62 

Regimento Interno e que estiveram presentes ela, a conselheira Flavia Yara, bem 63 

como Taís e Wilson do administrativo. Comissão da X Conferência – as conselheiras 64 

Flavia Valentino e Hidely falaram sobre as ações e propostas da última reunião da 65 

comissão realizada em 28 de fevereiro e a presidente definiu juntamente com os 66 
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conselheiros aqueles que farão parte das salas de discussão como coordenador(c), 67 

facilitador(f) e relator (r) da X Conferência: eixo 1: Flavia Valentino (c), Tosca (f), 68 

Sheila (r), Lilia; eixo 2: Maria Regina (c), Ilda (f), Ana Carolina (r); eixo 3: Leandro (c); 69 

Ana Lucia (f); Marta (r), Ozaleia e eixo 4: Flavia Yara (c), Renato (f) e Neusa Beley 70 

(r). A conselheira Maria Valentina que fará o cerimonial também solicitou a 71 

programação do dia e a presidente informou que encaminhará. Terminada a 72 

apresentação das Câmaras, a presidente destacou a presença e deu a palavra ao 73 

Sr. Odair Moreira representante da Polícia Civil do Estado de SP, que falou sobre o 74 

trabalho realizado na Delegacia do Idoso, informou que o telefone é 3228.6491, que 75 

o expediente é das 09 às 19 horas e se mostrou a disposição para contato. Item f) 76 

Assuntos Gerais: não houve nenhuma colocação nessa assembleia. Nada mais 77 

havendo a ser tratado, a Senhora Presidente, às 11h horas, deu por encerrada a 78 

reunião e eu Hidely do Nascimento, segunda secretária, juntamente com Telma 79 

Cristina Aulicino Costa, presidente, assinamos esta ata. 80 

 81 

 82 

________________________                                __________________________                   83 

Telma Cristina Aulicino Costa                                                Hidely do Nascimento 84 


