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Às nove horas do dia dezenove de janeiro de dois mil e vinte e um iniciou a 1 

Assembléia Geral Ordinária, pelo meet, devido às regras de isolamento social, diante 2 

da pandemia da covid-19. Para registrarmos os nomes dos presentes utilizamos o chat 3 

e o registro de pessoas que consta no aplicativo: Ana Carolina Tani Kader, Andrea 4 

Monks Queiroz, Carolina Janaina Tiago Doth, Cristina M S de Camargo de Almeida, 5 

Cristina de Almeida V M Costa, Daniela G Godoy Moutinho, Eliza Montrezol, Flávia 6 

Valentino, Hidely do Nascimento, Isabel C. M. Toni, Lilia Sampaio de Souza Pinto, 7 

Maria Inês A C C de Souza, Maria Julia de Azevedo, Paulo Henrique M L Ferreira, 8 

Renato Abilio, Ronaldo Vizine Santiago, Ronnie nasf centro. Os convidados por este 9 

conselho: Dra. Ana Paula Nunes Viveiros Valeiras, da Vigilância Sanitária; Sandra 10 

Santos, Tais Aguiar e Wilson Bregochi. Ausências justificadas: Cassia Edwiges P 11 

Augusto, Flavia Yara A Barboza, Neusa M Bellei de Oliveira, Sheila C R Tavares e 12 

Zuleika I S B Justo. Após os cumprimentos, o presidente iniciou a assembléia: Item 1) 13 

Aprovação do Plano de Vacinação para Idosos, do Município de Santos. Com a 14 

palavra, a Dra. Ana Paula Nunes Viveiros Valeiras, da Vigilância Sanitária: 15 

Receberemos o primeiro lote de vacinas amanhã, dia 20.01.2020. As vacinas chegarão 16 

em lotes, semanalmente. Há um cronograma estabelecido pelo Governo do Estado de 17 

São Paulo. Amanhã iniciará a vacinação para os trabalhadores da área da saúde, de 18 

linha de frente. Em seguida os idosos das ILPI´S (independente da idade) e também os 19 

cuidadores e trabalhadores dessas instituições. Foi feito um cadastramento em todas 20 

as UBS (Unidade Básica de Saúde) que seguirá até o dia 22 de janeiro, para as 21 

pessoas que estão em suas casas, acamadas, não apenas idosos, mas 22 

impossibilitadas de sair de casa, por estarem acamadas, com tratamento e assistência 23 

especializada. Uma equipe domiciliar irá às residências vacinar os acamados e seus 24 

cuidadores. Há uma seção da Secretaria da Saúde – SEADOMI, que faz atendimento 25 

domiciliar em 500 pessoas. Esses também irão receber as vacinas, como também seus 26 

cuidadores. Recebemos novas normativas do Governo do Estado a cada hora, 27 

havendo mudança no cronograma, iremos avisar. Dependemos da quantidade de 28 

vacina que vai chegar. Temos 80 mil idosos e 24 mil trabalhadores da saúde para 29 

serem vacinados. Até este momento, há 2ª dose da vacina será dada depois de 21 30 

dias. Santos está preparada! Nós estamos com todos os insumos comprados: agulhas, 31 

seringas, descarpak (coletor de perfurocortante) e equipamento de proteção individual. 32 

Estamos com um centro de logística de distribuição desses insumos e das vacinas na 33 



 

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

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

Arena Santos, com uma Guarda Especializada, para termos segurança que as vacinas 34 

fiquem dentro de um container refrigerado, com temperatura sendo vista 35 

periodicamente por uma equipe da saúde. Foram contratados, por processo seletivo 36 

pela Secretaria de Saúde de Santos, 31 enfermeiros e 179 técnicos de enfermagem 37 

que serão treinados e depois irão trabalhar nas salas de vacina dentro das UBS e 38 

abriremos mais salas de vacinas, porque a que já existe atenderá as rotinas e 39 

abriremos de uma a duas salas para atendimento exclusivo da covid-19. Teremos ajuda 40 

da Policia Militar e da Guarda Municipal. A pessoa que será vacinada, em sua carteira 41 

de vacinação ou no comprovante de vacinação será anotado: o nome da vacina, a data 42 

e o número do lote da vacina, porque até o momento, a 2ª dose precisará ser a mesma 43 

vacina tomada na 1ª dose. Os efeitos colaterais da vacina coronavac são dor local 44 

(onde foi aplicada a vacina) e cefaleia (dor de cabeça). É uma vacina de vírus 45 

inativado, ela não causa doença. Ela faz com que o nosso sistema imunológico veja 46 

que há algo diferente em nosso organismo e reaja criando anticorpos. Como a vacina 47 

da influenza. Caso haja uma reação adversa grave, temos um plantão no SAMU para 48 

atender esses casos. A única contraindicação da vacina, até o momento é para 49 

gestantes e imunossuprimidos (que fazem tratamento para câncer, tenha a doença da 50 

Aids, com o CD4 aumentado). Item 2) Leitura e aprovação da ata anterior. Foi 51 

dispensada a leitura da ata e esta foi aprovada por todos. Item 3) Eleição permanente 52 

para as vacâncias. Não houve nenhum membro novo. As vacâncias serão 53 

encaminhadas por email, aos conselheiros na data de hoje. Item 4) Aprovação e 54 

deliberação, prorrogação do prazo dos certificados de registro. Chegamos no 55 

limite dos 6 meses dos certificados provisórios emitidos, para as instituições. A ideia 56 

agora será prorrogar por mais 6 meses. A ideia da prorrogação foi aprovada por todos. 57 

Item 5) Aprovação e deliberação de revalidação de registros Residencial Viver 58 

Bem. Verificamos toda a documentação do residencial e ela está em ordem. Essa 59 

entidade já receberá o certificado, que será prorrogado para mais 6 meses. Aprovado 60 

por unanimidade. Item 6) Apreciação e deliberação dos trabalhos da Comissão de 61 

Elaboração do Edital. Com a palavra Wilson Bregochi: Em nossa análise inicial, 62 

compreendemos que precisamos seguir um percurso, que seria a realização do 63 

diagnóstico da situação do idoso no município, atrelada a confecção do plano municipal 64 

do idoso, para depois identificarmos quais as situações mais prementes e investir 65 

nelas. Posteriormente conversando com outros membros do conselho vimos que há 66 
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uma preocupação em não estarmos utilizando os recursos do FMI. Porque as pessoas 67 

destinam para o FMI e aguardam que o dinheiro seja investido em algo visível. Porém 68 

isso não está acontecendo. Com isso, há a proposta da utilização das demandas da 69 

conferência para abrir um edital neste sentido. Referente a essa ideia, há a importância 70 

de olhar propostas para políticas especiais e não para políticas básicas, pois estas são 71 

responsabilidade do município e a ideia do dinheiro do FMI é ser utilizado para 72 

fomentar novas práticas, como para os idosos em vulnerabilidade ou com os direitos 73 

violados. O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fez 74 

um processo de contratação e trabalha hoje com a empresa Khora Consultoria. Ela tem 75 

um diferencial da forma de fazer o diagnóstico. Ela vai in loco, para ouvir o público que 76 

usa os serviços e os profissionais, para entender a realidade. Entende-se que essa 77 

metodologia é diferenciada e positiva, porque não trabalha só com os dados frios 78 

(IBGE, Cadúnico e afins). Compreendemos que seria apropriado termos essa 79 

diferenciação para fazermos o diagnóstico em nosso município. A empresa tem um 80 

plano de trabalho de 6 meses, os primeiros 4 meses eles trabalham nos dados frios e 81 

diálogos com o grupo gestor do processo do diagnóstico, nos últimos 2 meses eles vão 82 

in loco. Talvez essa parte possa ficar prejudicada, devido a pandemia da covid-19, 83 

porque as pessoas ainda não estão vacinadas. Com o CMDCA fizemos esse processo 84 

com dispensa de licitação, considerando notório saber. Se for do interesse deste 85 

conselho, já temos um caminho que facilitará bastante, na hora de formular esse 86 

documento. Conversando com a empresa, eles disseram que teria um custo em torno 87 

do valor do CMDCA, que é de 89 mil. Podemos pensar em deliberar um valor em torno 88 

de 100 mil, porque estamos com os preços de tudo subindo e claro se a empresa 89 

apresentar um valor menor, o recurso volta para o FMI, sem nenhum prejuízo. 90 

Resumindo, precisamos deliberar se aprovamos o diagnóstico; analisar a proposta da 91 

empresa Khora Consultoria se é viável e caso não for, montamos o edital; vamos usar 92 

o recurso para abrir um edital, com o que veio da conferência? (independente do 93 

diagnóstico). Os três itens foram aprovados e deliberados pela assembléia! A Câmara 94 

de Planejamento irá revisar as propostas das conferências. Item 7) Relatos das 95 

Câmaras Setoriais. Não houve reunião no mês de dezembro de nenhuma câmara 96 

setorial. Item 8) Assuntos Gerais. Saldo atualizado do FMI, R$ 2.241.823,81 (dois 97 

milhões duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e um 98 

centavos). Com a palavra, Tais fala sobre o Decreto 9.139 que versa sobre a 99 
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apreciação dos conselhos municipais referente a cada temática. O então prefeito Paulo 100 

Alexandre Barbosa sancionou um decreto de número 9.139 de 26.11.2020, onde as 101 

matérias precisam ser discutidas e deliberadas nos conselhos, antes de ter um 102 

encaminhamento, a questão da câmara por exemplo. Isso traz um fortalecimento aos 103 

conselhos municipais, mas também traz mais trabalho e temos que ficar atentos, 104 

porque é novo e as tramitações dentro dos processos, muitas vezes não obedecem os 105 

nossos calendários das reuniões. Teremos que fazer AGE e as câmaras estarem se 106 

reunindo para essa discussão. O conselho irá encaminhar este decreto, por email, para 107 

os conselheiros. Nas próximas assembléias será apresentado para os conselheiros as 108 

denúncias, que houve no mês. Este conselho irá encaminhar um ofício para a 109 

Secretaria de Desenvolvimento Social solicitando, que a cada 2 meses eles nos 110 

informem, quantas vagas conveniadas temos no total com as ILPI´s São Vicente de 111 

Paulo, Casa do Sol e Lar Evangélico. Se há vaga em aberto e qual a demanda 112 

reprimida. Não havendo mais nenhum assunto, a reunião foi finalizada. O presidente e 113 

a primeira secretária assinam esta ata. 114 

 115 

_____________________                                                                        ___________________       116 
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