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Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia treze do mês de agosto 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 oitava 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 das Atas da Assembleia Geral Ordinária 7 

realizada em 02 de julho, Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de julho 8 

e Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de agosto de 2019; Item b) 9 

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

inscrição no CMI das Instituições de Longa Permanência para Idosos; Item d) 11 

Deliberação sobre utilização de verba do Fundo Municipal do Idoso para custear 12 

transporte para participação dos delegados eleitos na XV Conferência Estadual do 13 

Idoso; Item e) Informes das Câmaras; Item f) Assuntos Gerais. A presidente Ana 14 

Bianca Flores Ciarlini cumprimentou a todos e deu início à Assembleia. Item a) 15 

Leitura e Deliberação das Atas da Assembleia Geral Ordinária realizada em 02 de 16 

julho, Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de julho e Assembleia Geral 17 

Extraordinária realizada em 09 de agosto de 2019. A conselheira Flávia Valentino fez 18 

a leitura das atas das Assembleias que foram aprovadas por unanimidade.  Item b) 19 

Relatos da Diretoria Executiva. A presidente Ana Bianca informou as justificativas de 20 

ausência nesta Assembleia dos conselheiros: Carolina Doth (OAB), Zuleika Justo 21 

(OAB), Neusa Bellei (Idosos), Antonio de Jesus Peres Neto (Idosos) e Rúbia 22 

Lorraine Fernandes Valente (SMS). A presidente colocou em deliberação nova AGE 23 

para nova discussão sobre a minuta de Resolução Normativa sobre inscrição no 24 

CMI. A Assembleia escolheu realizar a reunião 04 de setembro de 2019 às 8h30 na 25 

sede do CMI. Ana Bianca apresentou extrato do Fundo Municipal do Idoso referente 26 

ao mês de junho que contava com saldo de R$ 1.831.264,45. A presidente informou 27 

o recebimento do ofício solicitando substituição de representantes da Secretaria de 28 

Cultura, saíram Ana Lúcia Rezende Sant’Anna e Gervak Ferreira Lima, entraram 29 

Cristina de Almeida Vida Madeira Costa e Tania Cristina dos Santos que não 30 

estavam presentes nesta AGO. Ana Bianca leu matéria sobre a divulgação feita pelo 31 

Governo Federal do nome das entidades que concorreram para entrar no CNDI, 32 

finalizando com a informação que algumas das mais importantes entidades que 33 
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sempre se engajaram em participar do Conselho e auxiliaram na construção da 34 

Política Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso não se inscreveram como forma de 35 

repudiar o Decreto 9893 que reformulou o Conselho nacional dos Direitos da Pessoa 36 

Idosa. Ela complementou falando que o Conselho do Idoso de Santos também 37 

repudia este decreto. A primeira secretária Ana Carolina leu nota de esclarecimento 38 

da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 39 

comunicando a realização da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa 40 

somente em 2020, não mais em 2019 como informado anteriormente. A presidente 41 

Ana Bianca informou sobre ofício recebido solicitando apoio tanto do CMI quanto da 42 

Coordenadoria do Idoso de Santos no IV Evento do Dia Mundial da Doença de 43 

Alzheimer e I Caminhada de Conscientização da Doença de Alzheimer na Baixada 44 

Santista da ABRAZ. Ela ressaltou a importância da participação de todos e falou que 45 

a programação será enviada por e-mail. Ana Bianca convidou a todos a participarem 46 

do 5º Encontro de Conselhos Municipais, organizado pela Secretaria de Governo e 47 

Ouvidoria Transparência e Controle, que será realizado no dia 16 de agosto às 9h no 48 

auditório da Associação Comercial de Santos. A presidente explicitou para os 49 

conselheiros, respostas de dois ofícios de denúncias de idosos com alta hospitalar 50 

mas que continuam em hospitais por fazerem uso de sonda nasoenteral, inclusive 51 

um dos casos levou o idoso a óbito. Ela falou que esse tipo de denúncia tem se 52 

mostrado frequente e que deve ser uma preocupação do CMI. A primeira secretária 53 

Ana Carolina comentou da dificuldade que percebe haver entre as Secretarias de 54 

Saúde e de Desenvolvimento Social sobre de quem é o papel de solucionar esses 55 

casos, que cada uma delas passa a responsabilidade para outra por terem 56 

entendimentos diferentes. A conselheira Flávia Valentino falou que se o idoso já 57 

estava em ILPI antes de ir para o hospital é permitido que retorne com a sonda 58 

nasoenteral, desde que a instituição esteja pronta para recebê-lo e que a Assistência 59 

Social não pode ter essa responsabilidade, pois a Saúde quem deve cuidar nesses 60 

casos que necessitam de atendimento por vinte e quatro horas. A conselheira Karim 61 

Regina de Barros comentou que o custo para receber um idoso que faz uso da 62 

sonda é muito alto. Por fim, os conselheiros deliberaram por enviar estas denúncias 63 

ao Ministério Público para providências. Item c) Deliberação sobre emissão de 64 

certificados de inscrição no CMI das Instituições de Longa Permanência para Idosos. 65 

A presidente colocou em deliberação emissão de certificados de inscrição no CMI 66 
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para o Residencial Villa Verde que foi aprovado pela Plenária. A representante da 67 

instituição, Vanessa Gonçalves recebeu o certificado. Item d) Deliberação sobre 68 

utilização de verba do Fundo Municipal do Idoso para custear transporte para 69 

participação dos delegados eleitos na XV Conferência Estadual do Idoso. Ana 70 

Carolina leu decreto nº 64,338 de 23 de julho de 2019 que dispõe sobre a 71 

oficialização da XV Conferência Estadual do Idoso informando a data para 72 

realização da mesma que será de 23 a 25 de setembro de 2019 em local a definir. 73 

Ela falou que as despesas com hospedagem e alimentação serão por conta do 74 

Conselho Estadual, cabendo ao Municipal custear o transporte. Sendo assim, Ana 75 

Bianca solicitou que o colegiado deliberasse pela utilização de, no máximo, R$ 76 

10.000 do FMI com transporte para XV Conferência Estadual do Idoso dos 77 

conselheiros eleitos para participar, que foi aprovado por unanimidade. Item e) 78 

Informes das Câmaras. Ana Bianca solicitou a Câmara de Legislação análise de 79 

resposta sobre questionamento do procedimento para obter o “Bilhete de Viagem do 80 

Idoso”. A reunião desta Câmara foi marcada para dia 23 de agosto às 8h na sede do 81 

CMI. Sobre a Câmara de Fiscalização, a presidente comentou que viu e despachou 82 

junto com a diretoria sobre visitas em ILPIs e destacou o Residencial Stela Maris 83 

onde reside uma interna de 44 anos e que foi enviado ofício solicitando 84 

documentação sobre o caso, conforme sugestão da própria Câmara. Também foi 85 

discutido sobre a documentação da Casa do Sol e foi solicitado a representante 86 

Débora, que compareceu a esta AGO, para enviar documentos atualizados. Taís 87 

Aguiar, que apoia administrativamente o CMI, questionou sobre envio de 88 

documentos de instituições para emissão de certificado de inscrição por e-mail e a 89 

plenária aprovou a entrega de documentos só pessoalmente na sede do CMI. A 90 

coordenadora da Câmara, Regina Freitas, comentou que muitas instituições estão 91 

com documentação pendente e, portanto, com processo para emissão de certificado 92 

parado. Taís falou que deve ser encaminhado ofício para o órgão competente com 93 

cópia para o Ministério Público das instituições que estão com documentos 94 

pendentes. A reunião desta Câmara foi marcada para dia 19 de agosto às 14h30 na 95 

sede do CMI. Ana Carolina relatou a última reunião da Câmara de Planejamento que 96 

avaliou quais das 17  bandeiras dos ODS (Objetivos do Desenvolvimento 97 

Sustentáveis) da ONU se referenciam com o CMI, conforme solicitado. Ela falou 98 

ainda que esse trabalho estará disponível no Portal dos Conselhos. Item f) Assuntos 99 
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Gerais. Juliana representante da ABASE (Associação Beneficente de Assistência 100 

Social ao Excepcional) - "Centro de Convivência Maria Helena" falou sobre o 101 

trabalho desenvolvido pela instituição que tem oficinas baseadas no esporte e na 102 

cultura e que tem trabalho com idosos deficientes também. Ela convidou a todos 103 

para uma visita à Associação que fica na Ra Conselheiro Lafayete, 93. O conselheiro 104 

Renato Almeida (SINDNAPI) informou sobre o pagamento da primeira parcela do 13º 105 

salário dos aposentados que será em 26 de agosto para quem ganha até um salário 106 

mínimo e para quem ganha mais será dia 01 de setembro. Ele também deixou 107 

matérias de jornal para serem informadas aos conselheiros, com os assuntos: 108 

atropelamento de idoso; risco de quedas e perda da qualidade visual em idosos; 109 

situação atual dos conselhos nacionais; direito dos idosos. O conselheiro Claúdio 110 

(CET) relatou caso de uma idosa que está “morando” em abrigos de ônibus da 111 

cidade. Ele falou que ela já foi abordada mas se recusa a ir para alguma instituição 112 

pública. A conselheira Flávia Valentino falou que se ela já foi abordada não há mais o 113 

que fazer, mas que mesmo assim, a CET deveria oficializar a Secretaria de 114 

Desenvolvimento Social. Ela também falou sobre o conselheiro Odair (Delegacia do 115 

Idoso) que não tem mais participado do Conselho, pois viu que foi retirado 116 

representatividade de seu órgão na minuta que foi aprovada sobre a composição do 117 

CMI, porém, esta minuta inda está em processo e ele deveria continuar participando. 118 

O conselheiro Getúlio convidou a todos a participarem da homenagem a Getúlio 119 

Vargas na Praça dos Andradas no dia 24 de agosto. Nada mais havendo a ser 120 

tratado, a Senhora Presidente, às 11h25min, deu por encerrada a reunião e eu Ana 121 

Carolina Tani Kader, primeira secretária, juntamente com Ana Bianca Flores Ciarlini, 122 

presidente, assinamos esta ata. 123 

________________________                                __________________________                  124 

Ana Bianca Flores Ciarlini                                                       Ana Carolina Tani Kader 125 


