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Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia sete do mês de maio do ano de dois 1 

mil e dezenove, na Seção de Participação Comunitária, à Rua XV de novembro, nº 2 

183 – Centro, Santos/SP, teve início, em segunda chamada, à quinta Assembleia 3 

Geral 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 09 de abril de 2019; Item b) Leitura e Deliberação do Relatório Final da 8 

X Conferência Municipal da Pessoa Idosa realizada em 21 de março de 2019; Item 9 

c) Relatos da Diretoria Executiva; Item d) Deliberação sobre emissão de certificados 10 

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

“Residencial Aconchego”, “Residencial Amor a Vida” “Casa de Repouso Santos - 12 

Kosei Home”; Item e) Informes das Câmaras; Item f) Deliberação de Minuta que 13 

altera Regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso; Item g) Assuntos Gerais. 14 

A presidente Telma Cristina Aulicino Costa cumprimentou a todos e deu início à 15 

Assembleia. Item a) Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária 16 

realizada em 09 de abril de 2019. A conselheira Flávia Valentino fez a leitura da ata. 17 

A presidente submeteu à votação, alguns conselheiros informaram que não 18 

receberam o documento por e-mail e a presidente Telma Aulicino passou uma lista 19 

para que todos anotassem novamente seus contatos de e-mail para atualização. A 20 

conselheira titular Carolina Janaina Tiago Doth e sua suplente Zuleika Iona Sanches 21 

Barreto Justo se apresentaram representando a Ordem dos Advogados do Brasil de 22 

Santos, se colocando à disposição de todos e informando seus números de telefone 23 

para contato (Carolina – 981036661; Zuleika 981149868). Elas falaram sobre o 24 

desconhecimento da realização das Assembleias, desde que foi enviado ofício da 25 

OAB alterando seus representantes, pois não foram informadas, assim justificando 26 

as ausências nas AGOs de fevereiro (quando foram indicadas) e março. Taís que 27 

apoia administrativamente o Conselho na Seção Casa de Participação Comunitária, 28 

falou que entrou em contato com as representantes em março/2019 por telefone 29 

para passar tais informações. Explicou também que não há obrigatoriedade dessa 30 

comunicação via telefone, que o faz por mera liberalidade e cordialidade, pois não é 31 

uma atribuição da Seção, e que o segmento deve ter o comprometimento de buscar 32 

tais informações. O conselheiro Raphael Feitosa Fisori lembrou que as convocações 33 
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para as Assembleias são feitas através do Diário Oficial de Santos que deve ser de 34 

conhecimento de todos. A presidente Telma Aulicino falou que à época em que ela 35 

estava representando a OAB Santos no CMI os e-mails eram enviados a OAB e 36 

repassados a ela, e que as conselheiras verificassem junto ao departamento de 37 

Comissões da OAB Santos, pois os e-mails continuam sendo enviados para lá, e 38 

que na próxima AGO (junho) seriam levados os e-mails enviados pelo CMI aos 39 

conselheiros para mostrar as conselheiras. Zuleika questionou sobre a possibilidade 40 

da OAB ter um terceiro representante e Raphael respondeu que não pode ter uma 41 

cadeira cativa no CMI e sim a representação de um segmento da sociedade civil. 42 

Raphael também relatou que a diretora da OAB Santos, Tania de Sá, entrou em 43 

contato com ele por telefone para saber acerca da cadeira do CMI, sendo explicado 44 

que a cadeira não pertence a OAB, e que no CMI atualmente existem 2 45 

representantes de organizações de defesa e apoio ao idoso, sendo um deles a OAB. 46 

Ele também explicou brevemente aos conselheiros acerca da composição e do 47 

preenchimento das cadeiras. A presidente retomou a deliberação da ata que foi 48 

aprovada por unanimidade. Item b) Leitura e Deliberação do Relatório Final da X 49 

Conferência Municipal da Pessoa Idosa realizada em 21 de março de 2019. A 50 

conselheira Flávia Valentino realizou a leitura do Relatório e com as alterações 51 

solicitadas por ela e pela conselheira Lília Sampaio de Souza Pinto foi aprovado por 52 

unanimidade. Item c) Relatos da Diretoria Executiva. Telma informou as ausências 53 

justificadas das conselheiras Hidely Nascimento, Martha Chaim, Cristina Maria S. de 54 

C. de Almeida, Sônia Maria Góes Costa e Maria Valentina Vasconcelos Rezende. 55 

Ela também informou a justificativa da conselheira Hidely na AGO de abril de 2019 e 56 

as conselheiras Ana Lúcia de Rezende Sant’anna e Flávia Yara Alves Barboza 57 

informaram que também justificaram a ausência na AGO realizada em abril, mas não 58 

constava em ata. Telma parabenizou os aniversariantes do mês de maio. Ela 59 

lembrou a todos sobre a alteração da data da próxima AGO que foi deliberado para 60 

ser realizada em 04 de junho de 2019. A presidente Telma Aulicino solicitou aos 61 

conselheiros que assinassem a lista de presença, contudo por equivoco a Sra Maria 62 

José, que veio juntamente com as conselheiras Carolina e Zuleika para AGO, 63 

assinou a lista de conselheiros do CMI, com isso foi feito um apontamento pela 64 

conselheira Flavia Valentino na própria lista de presença, que colocou a palavra 65 

“convidada” ao lado do nome da Sra Maria José. A Presidente também explicou que 66 
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a assinatura da lista de presença pelos conselheiros é um ato personalíssimo e que 67 

não há possibilidade de se assinar por procuração.  A presidente informou que o 68 

Conselho recebeu e-mail sobre idoso que se machucou em uma árvore caída em 69 

Santos e que não foi retirada do caminho dos pedestres e que foi dado 70 

encaminhamento para Ouvidoria. Telma informou sobre ofício recebido através de e-71 

mail da deputada federal Rosana Valle sobre o Projeto Viver Bem comunicando a 72 

inclusão de Santos nesse projeto piloto. Ela também falou sobre participação em 73 

reunião solicitada pela deputada com os presidentes dos Conselhos do Idoso da 74 

região que teve como pauta inclusão digital para os idosos. Telma convidou a todos 75 

a participar da Caminhada Maio Amarelo que tem o objetivo de conscientizar sobre 76 

as regras de trânsito. Informou que em 2018 o número de pedestres com mais de 60 77 

anos que morreram atropelados na Baixada Santista aumentou 56%, comparando-78 

se com 2017. Telma Aulicino falou acerca da parceria com a CET para a realização 79 

do Maio Amarelo e que distribuirá cartilhas no dia do evento. Aproveitou também 80 

para agradecer a Companhia Engenharia de Tráfego de Santos pelo apoio e 81 

parceria. Solicitou que os conselheiros comparecessem de amarelo no dia 11 de 82 

maio de 2019 na concentração que será na Praça das Bandeiras às 9h30min e 83 

saída em direção a concha acústica às 10hs. Telma também falou que esta ação 84 

será em conjunto com outra, a caminhada Maio Roxo que tem como responsável a 85 

Dra. Bianca Schiavetti, médica gastroenterologista e visa conscientizar sobre o 86 

combate a doenças inflamatórias intestinais, principalmente alertar para a Retocolite 87 

(doença que afeta os cólons - intestino grosso) e a Doença de Crohn (doença que 88 

afeta desde a boca até o ânus). Lembrou que todos usem protetor solar, repelente, 89 

boné ou chapéu, consumam água e estendam o convite para Caminhada a seus 90 

familiares e conhecidos. A presidente alertou para campanha de vacinação contra 91 

gripe que está sendo realizada nas policlínicas, inclusive no sábado, bastando levar 92 

RG e carteira de vacinação. Ela também alertou para medidas de combate a 93 

dengue: usar repelente, não deixar água parada, limpar caixas d’água, pratos de 94 

plantas, ralos etc. A primeira secretária Ana Carolina Tani Kader falou sobre sua 95 

participação e da vice-presidente Ana Bianca Flores Ciarlini no Encontro Ampliado 96 

São Paulo Amigo do Idoso do governo do estado, onde foram retomados os 97 

procedimentos para que as cidades do estado se adequem as exigências para 98 

obtenção dos selos de Cidade Amiga do Idoso. Santos tem o Selo Inicial e está em 99 
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busca do Intermediário e, em seguida do Selo Pleno. Ana Carolina também falou 100 

sobre sua participação juntamente com outros conselheiros na palestra realizada no 101 

SESC: Mediação Familiar contexto com idosos e que foi pensado na possibilidade 102 

deste processo para auxiliar com as denúncias recebidas pelo Conselho. A primeira 103 

secretária comunicou ainda sobre a participação dos conselheiros no Encontro de 104 

Conselhos promovido pela Prefeitura de Santos que apresentou a importância dos 105 

Conselhos e papel dos conselheiros, alguns procedimentos comuns aos Conselhos, 106 

Programa de Metas PDR (Participação Direta nos Resultados) que tem contado com 107 

a participação dos Conselhos com sugestões de metas e que já foi encaminhado 108 

novo Encontro para agosto. Taís sugeriu que fosse aberto um cheque de 109 

adiantamento de R$1000,00 (mil reais) mensais para eventuais despesas com 110 

capacitação, como exemplo ocorrido na capacitação em São Bernardo do Campo. A 111 

presidente colocou em deliberação e a plenária aprovou por unanimidade. Item d) 112 

Deliberação sobre emissão de certificados de inscrição no CMI das Instituições de 113 

Longa Permanência para Idosos – ILPIs: “Residencial Aconchego”, “Residencial 114 

Amor a Vida” “Casa de Repouso Santos - Kosei Home”. A presidente solicitou que os 115 

representantes das instituições se apresentasse e somente a Casa de Repouso 116 

Santos - Kosei Home estava representada. A presidente Telma Aulicino colocou em 117 

deliberação e a plenária aprovou por unanimidade. Item e) Informes das Câmaras. A 118 

coordenadora da Câmara de Fiscalização, Maria Regina, falou sobre a ausência dos 119 

conselheiros nas reuniões da Câmara, as fiscalizações realizadas, elogiou a Casa 120 

de Repouso Santos - Kosei Home e informou que a próxima reunião da Câmara 121 

será em 20 de maio de 2019. A presidente falou da importância da participação dos 122 

conselheiros nas Câmaras. Item f) Deliberação de Minuta que altera Regimento 123 

Interno do Conselho Municipal do Idoso. Antes de iniciar esta deliberação, a 124 

presidente passou a palavra ao conselheiro Raphael que informou que não 125 

participará mais do Conselho e Paula quem o substituirá. Ele fez considerações 126 

sobre a Minuta, falando que não pode ter composição do conselho no Regimento 127 

Interno, pois é uma lei, então deveriam ser dois documentos separados e que tinham 128 

outras observações a serem feitas sugerindo a suspensão desta deliberação. A 129 

plenária aprovou a suspensão. A conselheira Flávia Valentino solicitou reunião da 130 

Câmara de Legislação com a presença da Diretoria do CMI e do Raphael para 131 

realização de nova Minuta que altera Regimento Interno. Raphael ressaltou a 132 
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importância dos representantes da OAB nesta e solicitou a Maria José, que se 133 

apresentou como membro da Comissão da OAB/Santos, que repassasse a 134 

informação sobre a reunião para as conselheiras Carolina e Zuleika que precisaram 135 

se ausentar da Assembleia. A reunião foi marcada para 15 de maio de 2019 às 9h no 136 

CMI. Item g) Assuntos Gerais. A presidente Telma informou sobre evento "Falando 137 

de Samba" com Rubens Gordinho e convidados que farão tributo à Beth Carvalho no 138 

dia 16 de maio às 20h no Teatro Guarani. Ela também falou sobre palestra 139 

Prevenção ao Abuso Sexual Infantil em alusão ao dia 18 de maio - Dia Nacional de 140 

Combate à Exploração Sexual Infantil - com a Dra. Mariana da Silva Ferreira 141 

(médica legista, pós-graduada em Sexualidade Humana) que será realizada no dia 142 

17 de maio de 2019 às 14h30min na Associação Comercial de Santos. O 143 

conselheiro Renato Almeida informou que o Estatuto do Sindicato Nacional dos 144 

Aposentados permite que pessoas a partir de 60 anos podem se associar ao 145 

Sindicato, não só aposentados e pensionistas. Ele convidou a todos para Feijupraia 146 

no dia 26 de maio de 2019 a partir das 13h na barraca de praia do Sindicato 147 

Nacional dos Aposentados, sócios pagam R$ 35,00 e não sócios R$ 40,00. A vice-148 

presidente Ana Bianca convidou a todos para a 1ª Feira do Idoso Empreendedor no 149 

dia 01 de junho de 2019 na Universidade São Judas das 9h às 17h. A primeira 150 

secretária Ana Carolina apresentou algumas manifestações sobre o decreto 9.759 151 

de 11 de abril de 2019 que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para 152 

colegiados da administração pública federal. Dentre as manifestações constavam 153 

documentos dos Conselhos Nacional e Estadual do Idoso e Ana Carolina sugeriu 154 

que o CMI também se manifestasse. A conselheira Flávia Valentino sugeriu moção 155 

de repúdio que foi aprovada pela Plenária. A conselheira Ana Lúcia comentou sobre 156 

Santos ser Cidade Amigo do Idoso e o transporte público ter gratuidade para 157 

maiores de 65 anos e não 60 como em outras cidades. A conselheira Flávia 158 

Valentino lembrou que o Conselho já teve várias conversas sobre este assunto com 159 

poder público, mas infelizmente o subsidio repassado da Prefeitura para empresa de 160 

transportes teria que aumentar e não era viável. Ela aproveitou para convidar 161 

somente os conselheiros a participarem da oficina “O Conselho e suas atribuições” 162 

oferecido pelo Instituto Vitae Domini no dia 24 de maio de 2019 às 9h na avenida 163 

Pinheiro Machado, nº 22 – sala 22. A presidente agradeceu pela iniciativa em 164 

capacitar os conselheiros. Telma comunicou que a segunda lista passada para 165 
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assinatura dos presentes que foi passada não foi encontrada na sala da Assembleia. 166 

Ela desejou a todos Feliz Dia das Mães! Nada mais havendo a ser tratado, a 167 

Senhora Presidente, às 11h20min, deu por encerrada a reunião e eu Ana Carolina 168 

Tani Kader, primeira secretária, juntamente com Telma Cristina Aulicino Costa, 169 

presidente, assinamos esta ata. 170 

________________________                                __________________________                  171 

Telma Cristina Aulicino Costa                                                  Ana Carolina Tani Kader 172 


