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Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI, realizada 1 

no dia treze de dezembro de 2016, às nove horas e trinta minutos no Espaço do 2 

Idoso, Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 260 no bairro do Embaré, com a 3 

participação dos Conselheiros e Colaboradores para deliberar a seguinte ordem do 4 

dia: Item a) Apreciação e deliberação da ata da AGO realizada no dia 08 de 5 

novembro de 2016; Item b) Assuntos da Diretoria; Item c) Deliberação da plenária 6 

para emissão de certificados; Item d) Informes das câmaras; Item e) Assuntos 7 

gerais. O presidente Devanir Paz iniciou dando boas-vindas. Item a) Apreciação e 8 

deliberação da ata da AGO realizada no dia 08 de novembro de 2016 - A conselheira 9 

Flávia Valentino (SOS Idosos) fez a leitura da ata para deliberação da plenária. A ata 10 

foi aprovada por unanimidade. Item b) Assuntos da Diretoria – O presidente 11 

informou que foi publicado no Diário Oficial de Santos a Lei nº 3.308 que autoriza o 12 

poder público municipal a realizar campanha anual de arrecadação da contribuição 13 

voluntária aos Fundos Social de Solidariedade, dos Direitos da Criança e do 14 

Adolescente, de Proteção e Bem-estar-animal, ao Corpo de Bombeiros e Defesa 15 

Civil, através de sorteio de prêmios aos contribuintes. Devanir questionou o vereador 16 

Sandoval que acionou o autor da lei, vereador Igor Martins, que já apresentou 17 

alteração da lei incluindo o Fundo Municipal do Idoso. O conselheiro Antônio Carlos 18 

sugeriu uma maior aproximação do CMI junto a Câmara dos Vereadores para que 19 

não aconteçam mais estes esquecimentos. O presidente ponderou que essa 20 

aproximação seja feita no próximo ano quando os novos vereadores eleitos tomarem 21 

posse. Devanir também lembrou sobre a inclusão do Fundo Municipal no site da 22 

Receita Federal para que ocorra destinação do Imposto de Renda para o FMI e irá 23 

articular essa operacionalização. O presidente relatou sua participação na palestra 24 

sobre Direitos dos Idosos no Museu do Café juntamente com a OAB, lamentou a 25 

curta divulgação e elogiou a iniciativa que tirou dúvidas dos idosos presentes sobre 26 

os seus direitos. Devanir expôs que a sra. Hidely, participante da última Conferência, 27 

se manifestou para atuar como conselheira no CMI. Ele lembrou que existe edital 28 

com vacâncias no segmento população idosa, então, com aprovação da Plenária, foi 29 

formalizado. Ele complementa dizendo que a sra. Marta também tem interesse e 30 

ficou de averiguar a existência de mais vacâncias. O presidente justifica as 31 

ausências dos conselheiros: Cristina (UNISANTA), Cláudio (CET) e Creusa. A 32 

conselheira Dulce (COHAB) explicou que justificou sua ausência na última AGO por 33 

e-mail. Devanir pediu que as justificativas sejam enviadas para o e-mail do CMI 34 

(cmi@santos.sp.gov.br) a partir de janeiro de dois mil e dezessete, disse que quem 35 

não tem e-mail pode justificar por escrito até a próxima AGO. Ele lembrou sobre a 36 

queixa da penúltima AGO sobre a ausência de atendimento do SAMU no Morro do 37 

Monte Serrat e disse que, em resposta ao ofício enviado, a Secretaria Municipal de 38 

Saúde negou que não haja atendimento no local e pediu que os casos pontuais 39 

sejam relatados imediatamente com mais especificidade para apuração. O 40 

presidente contou sobre a ação realizada na Rodoviária de Santos, conforme ofício 41 

enviado a Coordenadoria de Políticas Públicas para o Idoso, que contou com a 42 
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atuação integrada entre PROCON, ANTT, OAB, COPPI e CMI. O presidente solicitou 43 

que o conselheiro Paulo Henrique (COPPI) desse mais detalhes. Paulo contou que a 44 

ação abordou as empresas para garantir o direito do idoso de viajar gratuitamente e 45 

que algumas, infelizmente, não cumprem com esta obrigação e foram autuadas, mas 46 

estas empresas encontram maneiras de burlar esta determinação. Comentou ainda 47 

que a COPPI pretende realizar ações de conscientização como uma cartilha para 48 

orientar melhor os idosos sobre este assunto. Paulo lembrou que esta é a segunda 49 

ação realizada. Anteriormente, foi marcada reunião com estas empresas mas 50 

nenhuma apareceu. Após vários relatos de problemas relacionados a gratuidade 51 

para idosos nos ônibus de viagens, a vice-presidente Eliza salientou a importância 52 

de relatar as queixas sobre as empresas que não cumprem com a lei junto ao CMI. 53 

Paulo Henrique (COPPI) afirmou que as empresas usaram em sua defesa a 54 

ausência de reclamações a respeito. Em seguida, Paulo Henrique (COPPI) 55 

apresentou o Espaço do Idoso para os conselheiros, explicou que é um local que 56 

trabalha a prevenção através de atividade física, formação e capacitação para 57 

pessoas com mais de cinquenta anos. A colaboradora Luci elogiou a iniciativa e 58 

sugeriu atendimentos da Coordenadoria de Assistência Jurídica Gratuita e 59 

Orientação do Cidadão (CADOJ) no local. O coordenador de Políticas Públicas para 60 

o Idoso respondeu que já contatou OAB para no próximo ano disponibilizar 61 

advogado no Espaço do Idoso. A colaboradora Hidely questionou sobre o que existe 62 

no Município para recolocação do idoso no mercado de trabalho. A colaboradora 63 

Luci lembrou que existe o Resolve Aqui e Conselho Municipal do Emprego que 64 

podem ajudar. Paulo respondeu que existe o Programa Vovô Sabe Tudo da 65 

Prefeitura Municipal de Santos. A conselheira Márcia (UNIFESP) questionou se 66 

realizam algum tipo de trabalho voltado para idosos incapacitados, pensando na 67 

prevenção. Paulo Henrique falou que tem conversado com a UNIFESP sobre o 68 

assunto e que o lugar também possui deficientes visuais realizando as atividades e, 69 

consequentemente, o lugar está mais acessível. Item c) Deliberação da plenária 70 

para emissão de certificados – O presidente solicitou que o conselheiro Rafael 71 

relatasse sobre as instituições. Em seguida, a emissão do certificado foi aprovado 72 

para o Residencial Novo Horizonte e Residencial Três Corações. Item d) Informes 73 

das câmaras – Devanir solicitou a manifestação dos participantes da Câmaras. Os 74 

conselheiros Ademar e João se manifestaram quanto a Câmara de Fiscalização, 75 

contaram que visitaram as Repúblicas para Idosos do Município, mas não teve 76 

responsável para recebê-los e que as três que existem estavam com obras 77 

abandonadas com os idosos morando. Complementaram dizendo que localizaram a 78 

responsável pelas Repúblicas, a sra. Cláudia (Secretaria de Assistência Social) que 79 

informou que as obras seriam retomadas em janeiro de dois mil e dezessete. A 80 

conselheira Junia (SEAS) disse que desconhece o assunto e que buscará 81 

informações. Item e) Assuntos gerais – Devanir passou a palavra para Associação 82 

Guarujaense de Assistência Social. Diego veio juntamente com Felipe e explicou que 83 

tem interesse em trabalhar junto com CMI. Ele relatou que faz trabalhos com 84 
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Conselhos do Guarujá com verbas de patrocínio da ECOVIAS de acordo com a 85 

necessidade do Conselho. Diego salientou que não é utilizado FMI, mas uma verba 86 

extra das empresas que apoiam a ONG, que tem um índice de sustentabilidade de 87 

seu interesse. O conselheiro Rafael resumiu dizendo que a empresa dá um aporte 88 

para o FMI, em troca, escolherá ONG que fará o projeto utilizando este dinheiro, 89 

sendo que, vinte por cento do total poderá ser usado como determinação do CMI. O 90 

presidente pediu para que os conselheiros estudassem melhor esta hipótese. A 91 

colaboradora Luci relatou sobre o fechamento de Banco do Brasil na Zona Noroeste, 92 

conforme matéria do Diário Oficial que prejudicará os trabalhadores e correntistas, 93 

disse que precisa ser feita ação integrada entre CMI, COPPI, CADOJ, OAB, 94 

CONDEFI e PROCON. Luci também trouxe material sobre ação realizada junto a 95 

DERSA para reafirmar o direito de atendimento preferencial nas balsas. O 96 

conselheiro João comunicou que duas instituições (Residencial Casa do Sol e Lar 97 

Vicentino) estão sofrendo com falta de repasse de fundos do governo. Ele solicitou 98 

ainda que limitasse tempo de fala das apresentações na AGO, que deve ser no, 99 

máximo, de duas horas de duração. O conselheiro Edson denunciou a demora de 100 

aproximadamente dois anos de uma idosa para fazer exame de endoscopia pela 101 

Prefeitura. O presidente Devanir disse que este serviço é terceirizado e é 102 

insuficiente. O conselheiro Renato falou sobre a falta das tendas na orla da praia na 103 

temporada de verão. O presidente expôs que o Município teve que fazer cortes, pois 104 

tem cerca de cento e vinte milhões de reais em dívidas, por isso, não pode realizar 105 

este projeto. A conselheira Edith (SEMES) pediu que AGO fosse marcada mais 106 

cedo, às oito horas e trinta minutos da manhã, para segunda chamada ser realizada 107 

às nove horas da manhã. Assim é encerrada a AGO e eu Ana Carolina Tani Kader, 108 

1ª secretária, juntamente com Devanir Paz, presidente, assinamos esta ata. 109 

 110 

_________________________                                __________________________ 111 

Devanir Paz                                                                     Ana Carolina Tani Kader 112 

 113 

 114 


