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Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia dez do mês de setembro 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 nona 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 13 de agosto e Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de 8 

setembro de 2019; Item b) Relatos da Diretoria Executiva; Item c) Deliberação 9 

sobre emissão de certificados de inscrição no CMI de Organizações Sociais e 10 

Instituições de Longa Permanência para Idosos; Item d) Informes das Câmaras; 11 

Item e) Assuntos Gerais. A presidente Ana Bianca Flores Ciarlini cumprimentou a 12 

todos e deu início à Assembleia. Item a) Leitura e Deliberação das Atas da 13 

Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de agosto e Assembleia Geral 14 

Extraordinária realizada em 04 de setembro de 2019. A segunda secretária Noêmia 15 

Graciano fez a leitura das atas das Assembleias que foram aprovadas por 16 

unanimidade.  Item b) Relatos da Diretoria Executiva. A presidente Ana Bianca 17 

informou as justificativas de ausência nesta Assembleia dos conselheiros: Angela 18 

Maria, Carlos Américo, Hidely Nascimento, Marta Chaim, Benalva da Silva 19 

(UNISANTOS), Flávia Yara e Cristina Camargo (UNISANTA). A presidente informou 20 

que a Secretaria de Meio Ambiente enviou ofício informando troca de sua 21 

representante suplente que será Maria Cristina Roma Marques de Moraes. Ana 22 

Bianca parabenizou a Sociedade São Vicente de Paulo que está entre os 5 23 

vencedores do Prêmio Zilda Arns que é uma forma de reconhecimento às pessoas e 24 

instituições que tem contribuído na defesa dos direitos das pessoas idosas. A 25 

presidente leu matéria que informa sobre a aprovação pelo Senado Federal do 26 

projeto de lei que cria o Programa Cidade Amiga do Idoso com objetivo de incentivar 27 

os municípios a dotarem medidas para o envelhecimento saudável e para aumentar 28 

a qualidade de vida da pessoa idosa. Ana Bianca questionou se algum conselheiro 29 

participou do 5º Encontro de Conselhos Municipais promovido pela Secretaria de 30 

Governo e Ouvidoria Transparência e Controle e não houve manifestação de 31 

presença nesta reunião. A presidente relatou reunião realizada entre a diretoria do 32 

CMI, Taís da SEPACOM e dr. Bley da SEDS sobre Fundo Municipal do Idoso 33 



 

Rua XV de novembro, 183 – Centro – Santos/SP – CEP 11.010-151 

Tel.: (13) 3261-5129 – e-mail: cmi@santos.sp.gov.br 

identificando a necessidade de ser feita uma revisão da minuta de edital de 34 

chamamento público elaborada anteriormente com base nas novas leis e com 35 

divisão dos editais (um voltado para projetos elaborados pela sociedade civil e outro 36 

pelo governo). Ana Bianca falou que o CMI não recebeu mais detalhes sobre a 37 

realização da XV Conferência Estadual do Idoso e que, provavelmente, será adiada. 38 

A presidente convidou a todos para o Encontro SP Amigo do Idoso que será 39 

realizado no dia 16 de setembro das 13h às 17h no SENAC – Av. Conselheiro 40 

Nébias, 309. Ana Bianca disse que os conselheiros também foram convidados para 41 

o VII Ciclo de Conferências da Defensoria Pública do Estado de SP – Pré 42 

Conferência da Regional Santos que será realizada no dia 14 de setembro às 9h na 43 

Unidade Guarujá – Av. Adhemar de Barros, 1327 – Santa Rosa. Outro convite feito 44 

pela presidente foi para participação no evento em alusão ao IV Dia Mundial da 45 

Doença de Alzheimer e I Caminhada de Conscientização da Doença de Alzheimer 46 

na Baixada Santista da ABRAZ, o CMI e a Coordenadoria da Pessoa Idosa de 47 

Santos apoiam o evento que tem vagas limitadas, portanto, todos devem fazer 48 

inscrição, conforme enviado por e-mail. Item c) Deliberação sobre emissão de 49 

certificados de inscrição no CMI de Organizações Sociais e Instituições de Longa 50 

Permanência para Idosos. A presidente chamou representante da ABASE 51 

(Associação Beneficente de Assistência Social ao Excepcional - "Centro de 52 

Convivência Maria Helena") que entregou Plano de Ação atualizado e explicou que 53 

tem uma pessoa na instituição e que seu cuidador, tutor não pode se 54 

responsabilizar, então, acolherão aos fins de semana e a noite. Colocado em 55 

deliberação, a inscrição da ABASE no CMI foi aprovada por unanimidade. Em 56 

seguida, Ana Bianca deliberou entrega de certificado para as instituições Sameiro 57 

Gomes e Bem Viver que foram aprovadas por unanimidade e certificados foram 58 

entregues as representantes. Item d) Informes das Câmaras. A primeira secretária 59 

Ana Carolina leu parecer elaborado pela Câmara de Legislação sobre procedimento 60 

para obtenção da gratuidade para o idoso no transporte interestadual. Cláudio (CET) 61 

sugeriu que fosse enviada denúncia para ouvidoria da ANTT. A presidente informou 62 

que foi solicitado que o CMI apontasse propostas de indicadores para o programa 63 

PDR (Participação Direta nos Resultados) até 20 de setembro e solicitou que a 64 

Câmara de Planejamento atenda essa solicitação com base nas propostas da última 65 

Conferência Municipal do Idoso, como realizado em anos anteriores. O conselheiro 66 
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Antônio de Jesus Peres Neto não concordou com esta solicitação justificando que é 67 

um trabalho de competência do governo. Ana Carolina Informou que é o terceiro ano 68 

que o CMI recebe este pedido e que sempre atendeu, inclusive, relatou que no 69 

primeiro ano foi realizada palestra para explicar melhor aos conselheiros sobre o que 70 

se tratava. Ela disse ainda que participou das primeiras reuniões e que colocou que 71 

os Conselhos realizavam Conferências e que é um documento que o poder 72 

executivo deveria utilizá-lo como norteador para estas propostas, porém, decidiram 73 

que os Conselhos deveriam filtrar e apresentar novo documento. Após 74 

considerações, a presidente colocou em deliberação se o CMI deveria providenciar 75 

tal documento e todos foram a favor, exceto, o conselheiro Antônio. Desta maneira, a 76 

Câmara de Planejamento marcou reunião para o dia 17 de setembro às 9h no 77 

Espaço do Idoso podendo ter participação de todos os conselheiros. A coordenadora 78 

da Câmara de Fiscalização, Maria Regina, relatou situação delicada que os 79 

participantes desta Câmara têm enfrentado com a participação nas suas reuniões de 80 

conselheiros representantes de ILPIs. Conselheiros se sentem coagidos e acham 81 

antiético que uma ILPI que está sendo analisada se receberá certificado ou não 82 

tenha seu representante interferindo no processo. Assim, foi colocado em 83 

deliberação que representante de instituição não pode participar da Câmara de 84 

Fiscalização já que sua instituição também deverá ser analisada para o recebimento 85 

do certificado. A presidente questionou a plenária que aprovou a proposta. Regina 86 

informou que a Câmara fará reuniões nos dias 20 e 24 de setembro às 9h na sede 87 

do CMI. Item e) Assuntos Gerais. Foi questionado por representantes da ILPI 88 

Sameiro I sobre certificado que não foi recebido por problemas na impressão. A 89 

presidente falou que checaria com apoio administrativo do CMI. Representante da 90 

ILPI Viver Bem questionou sobre como está situação para emissão de certificado da 91 

instituição já que entregou todos os documentos e visita já foi realizada. Ana Bianca 92 

disse que checará junto a Câmara de Fiscalização. O conselheiro Getúlio entregou 93 

reportagem de 2014 que diz sobre homenagem que ele realiza a vinte anos ao ex-94 

presidente Getúlio Vargas na Praça dos Andradas, onde está seu busto. Ana Bianca 95 

convidou a todos sobre as atividades que serão realizadas pela Coordenadoria do 96 

Idoso: palestra “Escolha Calma” no Espaço do Idoso, 3º Santos Sênior, inauguração 97 

da Vila Criativa Sênior (antigo Espaço do Idoso) com Sala Tecnológica e Rádio 60.0 98 

no dia 30 de setembro às 9h e apresentação de teatral com alunos da SEDUC  99 
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coma temática idoso  no Teatro Municipal de Santos no dia 02 de outubro às 14h. A 100 

conselheira Lília convidou a todos para palestra “Educação para Longevidade” que 101 

realizará em parceria com a OAB/Santos no dia 26 de setembro às 19h. A presidente 102 

Ana Bianca falou que essas ações podem ser feitas em conjunto com CMI e a 103 

Coordenadoria do Idoso para ter mais força. Nada mais havendo a ser tratado, a 104 

Senhora Presidente, às 11h20min, deu por encerrada a reunião e eu Ana Carolina 105 

Tani Kader, primeira secretária, juntamente com Ana Bianca Flores Ciarlini, 106 

presidente, assinamos esta ata. 107 

________________________                                __________________________                  108 

Ana Bianca Flores Ciarlini                                                       Ana Carolina Tani Kader 109 


