
Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro do mês de junho do ano de

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

nº 183 – Centro, Santos/SP, teve início, em segunda chamada, à sexta Assembleia

Geral  Ordinária  do  Conselho  Municipal  do  Idoso  –  CMI  com  a  presença  dos

conselheiros  e  colaboradores,  cujas  assinaturas  constam  na  lista  de  presença

acostada ou anexada como parte integrante a esta ata para deliberar a seguinte

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

realizada em 07 de maio de 2019;  Item b) Relatos da Diretoria Executiva;  Item c)

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

Longa  Permanência  para  Idosos  e  OSCs;  Item d) Palestra  CET  –  “Travessia

Segura”; Item e) Informes das Câmaras; Item f) Assuntos Gerais. A vice-presidente

Ana  Bianca  Flores  Ciarlini  cumprimentou  a  todos  e  deu  início  à  Assembleia

solicitando inversão da pauta que foi atendida pelos conselheiros.  Item d) Palestra

CET – “Travessia  Segura”.  A vice-presidente apresentou as funcionárias Sônia e

Cristina que atuam no Programa de Educação para o Trânsito da Companhia de

Engenharia  e  Tráfego de Santos  (CET Santos).  Foi  realizada apresentação com

objetivo  de  informar  e  orientar  os  idosos  sobre  o  comportamento  adequado  no

trânsito e, sobretudo, na realização de travessias. Item a) Leitura e Deliberação da

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 07 de maio de 2019. Ana Bianca

colocou  em deliberação  a  ata.  O conselheiro  Renato  e  a  funcionária  que  apoia

administrativamente  o  Conselho  Taís  solicitaram  destaque  para  alterações.  A

conselheira Ozaléia informou que justificou sua ausência, mas não constava em ata

e  a  primeira  secretária  Ana  Carolina  esclareceu  que  não  tinham  recebido  a

justificativa no momento da Assembleia, mas que seria registrado na ata desta AGO

realizada em junho. Após as considerações, os conselheiros aprovaram a ata por

unanimidade. Item b) Relatos da Diretoria Executiva. A vice-presidente Ana Bianca

fez a leitura de documento de renúncia da presidente do CMI Telma Cristina Aulicino

Costa e convocou Assembleia Geral Extraordinária para o dia 25 de junho de 2019

com primeira chamada às 8h45 na Seção de Participação Comunitária, à Rua XV de

novembro,  nº  183 –  Centro,  Santos/SP.  Ana Bianca informou as  justificativas  de

ausência  nesta  Assembleia  dos  conselheiros:  Cláudio  (CET),  Dulce  (COHAB),

Cristina (UNISANTA), Ângela (Idosos) e Tosca (SEMES). As conselheiras Carolina e

Zuleika,  representantes  da  OAB  se  propuseram  a  fazer  parte  da  Câmara  de
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Legislação. A vice-presidente colocou em deliberação a alteração da data da AGO

de julho para o dia 02, pois dia 09 é feriado. A plenária aprovou a alteração. A vice-

presidente respondeu ao que foi mencionado pela conselheira Carolina Doth (OAB)

na  última  AGO  quanto  a  falta  de  comunicação/não  recebimento  de  e-mail

encaminhados pelo CMI a OAB mostrando os impressos das mensagens enviadas

através  de  e-mail  desde  fevereiro  de  2019  com  contato  comissoes@oab.org.br.

Mencionou  também  que  desde  que  a  todos  os  e-mails  eram  enviados  aos

representantes da OAB, como no caso da Telma Aulicino e que só após ela se tornar

presidente as mensagens passaram a ser encaminhadas para o e-mail pessoal dela.

Recomendou que as conselheiras Carolina e Zuleika verificassem junto a OAB o não

repasse  dos  e-mails  e  que  de  qualquer  forma  todos  os  conselheiros  devem

acompanhar  as  convocações  para  as  Assembleias  através  do  Diário  Oficial  de

Santos. Ao checar os e-mails impressos, Carolina constatou que o contato da OAB

estava  errado  e  solicitou  alteração  de  comissoes@oab.org.br  para

“comissoes@oabsantos.org.br”.  Ana  Bianca  comunicou  que  haverá  Workshop

Fiscalização  em Instituições  de Longa Permanência  no  dia  06  de  junho  às  10h

através  do  Skype  onde  todos  poderão  acompanhar  a  transmissão  ao  vivo

acessando  link  https://join-

noam.broadcast.skype.com/mpsp.mp.br/a5880bcafaba465286b94bafa649bf6a/pt-

BR/.  A primeira  secretária  Ana  Carolina  convidou  a  todos  a  participarem  deste

workshop no auditório do Museu Pelé. A vice-presidente falou sobre a Caminhada

Maio Amarelo que poderia ter tido maior participação dos conselheiros. Agradeceu o

apoio da CET, a presença de todos os idosos, ao grupo do Osvaldinho por terem

abrilhantado o  evento  com uma música  de  excelência,  a  presença da deputada

federal Rosana Valle e a Dra. Bianca Schiavetti, médica especialista em doenças

gastrointestinais que não mediu esforços para unir o Maio Roxo ao Maio Amarelo.

Ana Bianca leu convite da secretaria de Governo/DEARTI e da Ouvidoria, Controle e

Transparência  -  OTC  chamando  a  participar,  preferencialmente,

presidente/coordenador ou vice e mais dois (02) representantes dos conselhos para

uma roda de conversa sobre os assuntos de interesses comuns. A reunião/roda será

realizada no dia 26 de junho 2019, das 9h às 12h, no Centro de Capacitação Prof.

Darcy Ribeiro - sito à Rua São Paulo, 40A - Vila Mathias, nas salas 1, 2 e 4. A

Assembleia  deliberou a participação das conselheiras Ana Bianca,  Ana Carolina,
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Flávia  Valentino  e  Ozaléia.  A vice-presidente  falou  sobre  mensagem  de  e-mail

enviada  para  posicionamento  do  Conselho  com  relação  ao  projeto  de  lei

complementar  nº28/2019  que  dispõe  sobre  a  instalação  de  câmeras  de

monitoramento  de  segurança  nas  casas  de  repouso  e  outras  entidades

governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso. Ela informou que foi

pedido a Câmara dos Vereadores prorrogação de prazo para resposta e solicitou

deliberação da Plenária quanto ao assunto. Após discussão dos prós e contras, foi

deliberado por 12 votos a 6 que o CMI se posicionará contrário ao projeto de lei. Ana

Bianca lembrou a oficina “O Conselho e suas atribuições” oferecida pelo Instituto

Vitae  Domini  aos  conselheiros  e  agradeceu  a  iniciativa  gratuita,  as  palestrantes

Flavia Valentino e Flavia Yara e aos conselheiros participantes. Flávia Valentino falou

que  como  local  tem  um limite  de  público,  todos  que  se  escreveram  devem  se

comprometer realmente a participar, pois outros acabaram perdendo a oportunidade

pela  falta  de  espaço.  A  vice-presidente  falou  sobre  a  1ª  Feira  do  Idoso

Empreendedor  iniciativa  da  Coordenaria  do  Idoso  de  Santos  realizada  na

Universidade  São  Judas  que  foi  um  sucesso.  Ela  lamentou  a  ausência  dos

conselheiros no evento. Ana Bianca disse que foi a Brasília, como coordenadora do

idoso  de  Santos,  realizar  treinamento  para  o  Programa  Viver  Bem  que  será

implantado  em  Santos.  Item c)  Deliberação  sobre  emissão  de  certificados  de

inscrição no CMI das Instituições de Longa Permanência para Idosos e OSCs. A

vice-presidente  convidou Joelma representando Residencial  Aconchego e Priscila

representando a Clínica de Repouso Amor a Vida para se apresentarem a Plenária.

Em seguida,  foi  deliberado  certificado  para  as  instituições  que  foi  aprovado  por

unanimidade  e  entregues.  Ana  Bianca  também  solicitou  que  Flávia  Valentino,

representante do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social – Vitae Domini, se

manifestasse. A vice-presidente deliberou sobre a inscrição do Instituto no Conselho

que foi aprovado por unanimidade. Item e) Informes das Câmaras. A coordenadora

da Câmara de Fiscalização, Regina, relatou que não foram encontrados documentos

de uma instituição que a Câmara tinha deixado no Conselho. A primeira secretária

Ana  Carolina  falou  que  procurou  juntamente  com  a  presidente  Telma  mas  não

encontraram.  A  funcionária  que  apoia  administrativamente  o  Conselho,  Taís,

informou que achou  os documentos em cima do armário.  Regina falou que são

muitos documentos de instituições e que deveria ter um funcionário especifico do
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administrativo para lidar com isso. Marta que atua nesta Câmara levantou discussão

sobre aceitar protocolo de alguns documentos que foi aprovado pela Assembleia.

Regina informou que a próxima reunião será realizada em 17 de junho às 9h na

SEPACOM. Flávia Valentino, coordenadora da Câmara de Legislação,  informou que

foi marcada reunião com secretário Carlos Mota após o ocorrido na última AGO para

discussão da minuta de Resolução Normativa sobre o Regimento interno do CMI em

13 de junho às 15h na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social. A participante

da Câmara de Planejamento, Hidely, se manifestou sobre a falta de pauta para as

reuniões  da  Câmara  e  que  os  conselheiros  não  estão  sendo aproveitados.  Ana

Carolina lembrou que existe uma lacuna com relação ao compete desta Câmara que

deve ser  repensado com a criação da Câmara de Fiscalização.  Flávia  Valentino

retomou que  a minuta  sobre  o  Regimento  Interno já  consta  novo  compete  para

Câmara. A coordenadora da Câmara de Planejamento, Lília, refletiu sobre o papel

desta Câmara e sugeriu que coordenador de cada Câmara deveria participar da

reunião da Diretoria do CMI para um melhor fluxo de trabalho que foi aprovado pelos

conselheiros após deliberação do novo Regimento Interno. Item f) Assuntos Gerais.

A conselheira Flávia Valentino convidou os conselheiros para oficina “Cuidando do

Cuidador” – Instituto Vitae Domini e ficou de mandar mais informações por e-mail.

Nada mais havendo a ser tratado, a Senhora Vice-Presidente, às 11h42min, deu por

encerrada a reunião  e eu Ana Carolina Tani Kader, primeira secretária, juntamente

com Ana Bianca Flores Ciarlini, presidente, assinamos esta ata.

________________________                                __________________________

Ana Bianca Flores Ciarlini                                                       Ana Carolina Tani Kader
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