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Às oito horas e cinquenta e cinco minutos do dia nove do mês de abril do ano de 1 

dois mil e dezenove, no auditório da Secretaria de Esportes, à Praça Engenheiro 2 

José Rebouças – Ponta da Praia, Santos-SP, teve início, em segunda chamada, à 3 

quarta Assembleia Geral 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) Palestra “Depressão e o Idoso”; Item b) Leitura e 7 

Deliberação das Atas das Assembleias Ordinárias (Fevereiro e Março); Item c) 8 

Relatos da Diretoria Executiva; Item d) Recomposição da Diretoria Executiva – 9 

Eleição da 2ª Secretária; Item e) Deliberação sobre emissão de certificados de 10 

inscrição no CMI das Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPIs: “Casa 11 

de Repouso Residencial Vovó Bel” e “Residencial Aconchego”; Item f) Avaliação da 12 

X Conferência Municipal da Pessoa Idosa; Item g) Deliberação acerca da Comissão 13 

de Elaboração do Fluxo de denúncia e atenção a pessoa idosa; Item h) Informe das 14 

Câmaras e da Comissão; Item i) Assuntos Gerais. A presidente Telma Cristina 15 

Aulicino Costa cumprimentou a todos e deu início à Assembleia agradecendo a 16 

cessão do espaço da Secretaria de Esportes. Item a) Palestra “Depressão e o 17 

Idoso”. A presidente deu boas vindas ao médico Dr. Diego de Freitas Monteiro 18 

Urbano que apresentou a palestra sobre depressão. Ele iniciou retificando o nome 19 

da palestra, pois disse que a doença nunca pode vir antes da pessoa, portanto, o 20 

nome da palestra foi alterado para “Idoso e a Depressão”. Dr. Diego explicou o que é 21 

a depressão, salientando que depressão é diferente de tristeza, pois a primeira é 22 

uma doença e a segunda um sentimento. Falou sobre seus sintomas que são: não 23 

sentir mais prazer no que gostava, falta de energia, engordar/emagrecer, insônia e 24 

dormir demais, preocupação excessiva, baixa autoestima e suicídio. Alertou para os 25 

fatores de risco: sedentarismo, tabagismo, isolamento social, etilismo e genética. 26 

Para se prevenir, Dr. Diego deu sugestões: fazer atividade física, conviver 27 

socialmente e se alimentar bem. O médico informou ainda que essa doença tem 28 

tratamento, e deve ter acompanhamento médico para ser diagnosticada e se, for o 29 

caso, deve haver prescrição de remédios para auxiliar. Ele deixou seu e-mail de 30 

contato dfm.urbano@hotmail.com, e para finalizar pediu para que todos se 31 

abraçassem. A presidente Telma Aulicino agradeceu a colaboração do Dr. Diego e 32 

entregou o certificado do CMI de participação. Item b) Leitura e Deliberação das 33 
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Atas das Assembleias Ordinárias (Fevereiro e Março). A presidente submeteu as 34 

atas à votação e ambas foram aprovadas por unanimidade. Item c) Relatos da 35 

Diretoria Executiva. Telma Aulicino falou sobre a reunião com Secretário de 36 

Desenvolvimento Social, Carlos Alberto Ferreira Mota, que foi muito receptivo e que 37 

solicitou que constasse em ata o balanço de faltas do trimestre de 2019. Sendo 38 

assim, a presidente apresentou o balanço anexado como parte integrante a esta ata. 39 

Ela informou que foram enviados Ofícios para os órgãos que não estão com 40 

representantes assíduos no Conselho e que aguarda resposta. Falou também que 41 

uma das alterações necessárias no Regimento Interno do CMI são os segmentos 42 

que o compõem, que a Câmara de Legislação enviou Minuta para alterá-lo e que 43 

será deliberada na próxima AGO (maio). Por sugestão e reclamação de alguns 44 

conselheiros a presidente Telma Aulicino deliberou, sendo aprovado por 45 

unanimidade que as listas de presença das AGOs fossem assinadas por duas vezes 46 

durante a realização da Assembleia, sem horário estipulado, ficando a cargo da 47 

Diretoria Executiva decidir o horário em que as referidas listas serão passadas para 48 

colher a assinatura dos conselheiros, pois tivemos relatos de conselheiros que 49 

entram na AGO, assinam a lista e se ausentam da reunião. Foi deliberado e 50 

aprovado por unanimidade que será colocado ao lado do nome do conselheiro, a 51 

partir da AGO de abril, o horário de saída do conselheiro que se ausentar antes do 52 

término da AGO, bem como das reuniões de Câmaras, dando assim transparência, 53 

bem como forma de respeito àqueles conselheiros que permanecem do início ao fim 54 

da AGO e das reuniões das Câmaras. Trimestralmente os órgãos aos quais os 55 

conselheiros pertencem serão informados de suas faltas e de suas ausências. 56 

Enfatizou ainda a importância da participação dos conselheiros, não só nas 57 

Assembleias, mas também, nas Câmaras para que possamos fomentar as políticas 58 

públicas necessárias para os idosos. A presidente falou acerca das datas 59 

comemorativas do mês de abril, quais sejam: Dia 02.04 - Mundial de 60 

Conscientização do Autismo; Dia 07.04 - Mundial da Saúde; Dia 08.04 – Mundial de 61 

Combate ao Câncer; Abril Laranja: Mês de Prevenção contra a Crueldade Animal; 62 

Abril Verde: Mês de Prevenção da Saúde e Segurança; Abril Marrom: Mês de 63 

Prevenção e Combate do Trabalho às Diversas Cegueiras. A presidente falou aos 64 

conselheiros sobre a importância de consultar um médico oftalmologista 65 

regularmente, pois existem estudos que 60% das doenças oculares que causam 66 
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cegueiras são tratáveis. A presidente elogiou a Câmara de Fiscalização pela 67 

participação e empenho no trabalho realizado. A presidente comunicou as ausências 68 

justificadas dos conselheiros Benalva da Silva Vitorio (Universidade Católica de 69 

Santos), Cristina Maria S. De C. De Almeida (Universidade Santa Cecília), Dulce 70 

Fernandes Vieira e suplente Paulo Cesar Peres (Companhia de Habitação da 71 

Baixada Santista). Telma informou que no mês de abril não haviam conselheiros 72 

aniversariantes presentes. Ela falou sobre as doações que podem ser feitas ao 73 

Fundo Municipal do Idoso através do carnê do IPTU e que será feita matéria de 74 

divulgação a respeito. A presidente comunicou o desligamento da segunda 75 

secretária da Diretoria, conselheira Hidely do Nascimento e agradeceu sua 76 

colaboração. Item d) Recomposição da Diretoria Executiva – Eleição da 2ª 77 

Secretária. Telma solicitou que os candidatos à vaga se manifestassem e somente a 78 

conselheira Noêmia Mendes Graciano de Souza (população idosa) demonstrou 79 

interesse, sendo eleita por unanimidade. Item f) Avaliação da X Conferência 80 

Municipal da Pessoa Idosa. A presidente agradeceu ao Clube do Choro; Coral do 81 

Fundo Social de Solidariedade; SESC/Santos; Secretaria de Saúde; Departamento 82 

de Cidadania; Seção Casa de Participação Comunitária; Secretaria de 83 

Desenvolvimento Social, Secretário Carlos Alberto Ferreira Mota; Sra. Ana Bianca 84 

Flores Ciarlini, coordenadora da Coordenadoria de Políticas para Pessoa Idosa e a  85 

todos os conselheiros que participaram da X Conferência. Agradeceu especialmente 86 

a Taís Pereira Aguiar, Wilson Carlos Bregochi Júnior, Sônia Santana, Suzete 87 

Faustina dos Santos, Paulo Paim e Robson Felix dos Santos, pois sem eles a 88 

realização da Conferência não seria possível.  Agradeceu também a Flávia 89 

Valentino, Leandro Lapetina Freire, Tosca Sicilia Padovani, Sheila Costa Rezende 90 

Tavares, Maria Regina Freire Martins e Ana Carolina Tani Kader que trabalharam 91 

junto aos eixos. A presidente informou que participaram cerca de 30 conselheiros e 92 

139 pessoas, porém, acredita-se que foram mais participantes, pois nem todos 93 

assinaram as listas. Taís que apoia administrativamente o Conselho ficou de passar 94 

o valor exato gasto do Fundo Municipal do Idoso com a divulgação. A presidente 95 

agradeceu ainda SINDNAPI, SOS Idosos e Coordenadoria do Idoso de São Paulo 96 

pelos Estatutos doados que foram distribuídos no evento e as conselheiras Lília 97 

Sampaio e Hidely do Nascimento por elaborarem o relato da Conferência que será 98 

aprovado na próxima AGO. A conselheira Flávia Valentino explicou sobre a eleição 99 
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para composição do Conselho para o próximo biênio, conforme deliberado em 100 

Assembleia anteriormente, e que será feita futuramente. Item e) Deliberação sobre 101 

emissão de certificados de inscrição no CMI das Instituições de Longa Permanência 102 

para Idosos – ILPIs: “Casa de Repouso Residencial Vovó Bel” e “Residencial 103 

Aconchego”. A presidente solicitou que se manifestassem os representantes das 104 

instituições que teriam emissão de certificado deliberado, e somente a Sra. Vanessa 105 

Duarte representando a Casa de Repouso Residencial Vovó Bel estava presente. 106 

Telma Aulicino colocou em votação, e a Assembleia aprovou por unanimidade a 107 

emissão de certificado de inscrição no CMI para Casa de Repouso Residencial Vovó 108 

Bel. Item g) Deliberação acerca da Comissão de Elaboração do Fluxo de denúncia e 109 

atenção a pessoa idosa. A primeira secretária Ana Carolina falou da importância de 110 

se criar um fluxo, pois o Conselho recebe muitas demandas que são encaminhadas, 111 

mas sem saber se o caso foi solucionado, sem ter retorno. Salientou ainda que com 112 

fluxo seria possível um maior diálogo, articulação entre todos que atuam com 113 

segmento idoso e que juntos poderiam trabalhar para o bem estar dessa população 114 

de maneira mais efetiva. A presidente questionou sobre quem gostaria de compor a 115 

Comissão e se manifestaram Odair Moreira (Delegacia do Idoso), Erenilde Maria 116 

Araújo Barbosa (INSS), Ozaleia Nascimento (Instituto Energia), Antônio de Jesus 117 

Peres Neto (população idosa), Rúbia Lorraine Fernandes Valente (Secretaria de 118 

Saúde) e Maria Regina Freire Martins (população idosa). Os representantes da 119 

Comissão foram aprovados por unanimidade. Telma Aulicino solicitou que as 120 

Assembleias de maio e junho fossem realizadas na primeira terça do mês e não na 121 

segunda como sempre ocorre, pois terá compromisso de trabalho e não poderá 122 

participar. A Assembleia aprovou por unanimidade a alteração das datas das AGOs 123 

de maio para o dia 07 e junho para o dia 04. A presidente passou novamente a lista 124 

de presença para que fosse assinada. Item h) Informe das Câmaras e da Comissão. 125 

A coordenadora da Câmara de Fiscalização, Sra. Maria Regina, apontou que a lista 126 

de componentes da Câmara são 12 conselheiros, porém, somente 6 realmente 127 

participam o que dificulta o andamento dos trabalhos. O conselheiro Odair explicou 128 

como é realizado o procedimento de fiscalização em caso de denúncias pela 129 

Delegacia do Idoso. Telma reforçou a importância da criação do fluxo. A Sra. Maria 130 

Regina falou sobre fazer uma reunião para que fosse explicado as ILPIs novas o que 131 

é o Conselho e seu papel. Ela também falou sobre as fiscalizações que eram 132 
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realizadas em hospitais e não são mais feitas. A conselheira Rúbia sugeriu que fosse 133 

feito um documento para ser entregue para os diretores dos hospitais. Taís sugeriu 134 

que fosse feito um evento, “dia D”, onde o Conselho fosse para rua para fazer um 135 

mapeamento. A presidente solicitou para Câmara de Legislação que fosse feito 136 

documento falando sobre o Conselho para ser entregue em evento a ser realizado, 137 

conforme sugestão da Taís. A presidente falou sobre a caminhada que está sendo 138 

organizada pelo CMI, e será realizada provavelmente dia 11 de maio de 2019. Este 139 

evento se justifica devido ao aumento de atropelamentos de idosos em Santos, e 140 

solicitou a Taís que providenciasse apresentação musical, bem como confecção de 141 

banner para ser utilizado no evento. Para isso, Telma questionou a Plenária sobre 142 

utilização de até cem reais do Fundo Municipal do Idoso que foi aprovado por 143 

unanimidade. Ana Bianca falou que está em discussão a questão do tempo dos 144 

semáforos. A presidente solicitou a vice presidente Ana Bianca, que assim que 145 

tivesse retorno do assunto “tempo dos semáforos” trouxesse a referida informação 146 

ao CMI. Item i) Assuntos Gerais. O conselheiro Renato Almeida (SINDNAPI) falou 147 

sobre as regras de empréstimos consignados que passou para seis meses o tempo 148 

de bloqueio para que seja ofertado ao recém aposentado esse empréstimo. Explicou 149 

ainda que se o aposentado quiser empréstimo, deverá aguardar noventa dias a partir 150 

de início da sua aposentadoria para solicitar. Ele também explicou que não é 151 

verdade que se desassociando do Sindicato o aposentado tem margem maior para 152 

empréstimo. Ele questionou sobre os crachás de conselheiro que seriam feitos e 153 

inclusive deixou uma foto 3x4 para tal. Taís explicou que houve mudanças físicas no 154 

local em que o CMI está e que não foram encontradas fotos. Renato também sugeriu 155 

que a caminhada citada pela presidente finalizasse na barraca de praia do Sindicato 156 

e que poderia ter apoio do hipermercado Extra. A vice presidente Ana Bianca 157 

salientou que as parcerias devem ser bem evidenciadas, esclarecidas para que não 158 

haja desentendimentos. Ela também falou sobre evento Coaching Saúde e Bem 159 

Estar que será realizado no Espaço do Idoso no dia 12 de abril às quinze horas. 160 

Sheila (Sociedade São Vicente de Paulo) relatou a situação complicada em que está 161 

a instituição que representa. Disse que atendem somente 23 idosos e enfrentam 162 

dificuldades financeiras. Falou que possuem convênio com Prefeitura, são 10 idosos 163 

e o valor é de R$ 16.000,00 e que renovação de convênio está em negociação. 164 

Informou que só a folha de pagamento com funcionários atualmente é de R$ 165 
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80.000,00. Divulgou que estão sendo feitas campanhas, carnês de doções mensais, 166 

que tem veículos para retirada de doações e que haverá quermesse de maio a 167 

junho. A vice presidente Ana Bianca colocou a disposição o grupo Vibra Vida para se 168 

apresentar no evento para atrair mais público. Sheila encerrou dizendo que as portas 169 

da instituição estão abertas para visitas. Nada mais havendo a ser tratado, a 170 

Senhora Presidente, às 11h06min, deu por encerrada a reunião e eu Ana Carolina 171 

Tani Kader, primeira secretária, juntamente com Telma Cristina Aulicino Costa, 172 

presidente, assinamos esta ata. 173 

________________________                                __________________________                  174 

Telma Cristina Aulicino Costa                                                  Ana Carolina Tani Kader 175 


