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1 Às  nove  horas e trinta minutos do  dia  dez de junho de dois mil e vinte e dois  

2 se iniciou a Assembléia Geral Ordinária, no Centro Cultural Patrícia Galvão, no Teatro  

3 Brás Cubas, em Santos, de forma presencial, com as devidas regras sanitárias ante a  

4 pandemia da Covid-19. Para registrarmos os nomes dos presentes utilizamos a lista de 

5 presença de conselheiros e convidados que compareceram: Paulo H enrique  

6 Montenegro Lopes Ferreira (Secretaria de Cultura - SECULT), Heloisa Helena de Sousa  

7 Moreira  Ramos (Representante da população idosa), Flávia Valentino (Vitae Domini),   

8 Andre Conde (Companhia de Engenharia de Tráfego – CET - SANTOS), Maria Inês A.  

9 Correa da Costa de Souza (Representante da população idosa), Lilia Sampaio de Souza  

10 Pinto (Representante da população idosa), Carlos Americo de Bulhões Brasilico  

11 (Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM), Juliana de Amorim Mangini  

12 (Secretaria Municipal de Assistência Social – SEDS), Vânia Pereira Lacerda (Secretaria  

13 de Educação - SEDUC), Maria Anunciação de Jesus Lourenço (Secretaria Municipal de  

14 SAUDE - SMS - NSAF), Maria Izabel Pereira (ouvinte), Nélia Meire Eleutério E. de Souza  

15 (Fundação Settaport), Alexandre Alves Vidal (Fundo de Solidariedade Social), Jorge Luiz  

16 Pereira da Silva (Secretaria Municipal de Esportes – SEMES), Marcia Arcari (Casa de  

17 Repouso Santos Kosei Home / Nipo-Brasileira), Sheila Costa Rezende Tavares 

18 (Sociedade São Vicente de Paulo), Maria Valentina Vasconcelos Rezende (Secretaria  

19 Municipal de Turismo (SETUR), Marly Carvalho de Soares Santos (Representante da  

20 população idosa), Hidely do Nascimento (Representante da população idosa), Odair  

21 Moreira (Policia Civil), Eliza Montrezol (Instituto Energia), Weverson Alexandre Nogueira  

22 Patriota (Instituto Kaffe Sport).  Ausências justificadas: Ana Bianca Flores Ciarlini  

23 (Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Longevidade) informou ausência por  

24 motivo de trabalho e que a suplente Valentina compareceria, Carolina Janaína Tiago Doth  

25 (Organização de Defesa e Apoio ao Idoso) por ter que dar entrevista e a suplente Maria  

26 José Anielo Mazzeo bateu o carro a poucos instantes. Após os cumprimentos, o  

27 Presidente Paulo Henrique Monteiro Lopes Ferreira iniciou a Assembleia Geral  

28 Ordinaria, com o  Item 1) 0 Apreciação e Deliberação das Atas Anteriores: Foi lida ata  

29 de fevereiro de 2022 e as demais atas anteriores serão enviadas por e.mail aos  

30 conselheiros e serem apreciadas na proxima AGO. Se iniciou a chamada dos presentes.  

31 A ata de fevereiro de 2022 foi aprovada por unanimidade. Marly solicitou que fossem  

32 aprofundados os assuntos mencionados na ata, sugerindo que a Câmara de  

33 Planejamento pautasse os tópicos: Plano Municipal e Fluxo. O Presidente Paulo Henrique  

34 relembrou que as propostas já foram levadas nas conferências há muito tempo. Se faz a  

35 conferência, levam as propostas às estaduais, necessário “enxugar”, pois estão patinando  
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36 sem resultados práticos.  Necessário dar andamento e esse assunto será tratado na  

37 reunião de Diretoria do CMI. Item 2) Dia de prevenção de quedas e Campanha  

38 Violência contra a pessoa idosa: O presidente Paulo Henrique informou que haverá  

39 atividades nos dias 22 e 24 de junho de 2022. No dia 22 de junho será sobre a campanha  

40 de Violência contra o Idoso, das 14:00h às 17:00h, no MIS, para 50 pessoas. No dia 24  

41 de junho será sobre a Semana de Prevenção de Quedas, na Fonte do Sapo, na parte da  

42 manhã. Com o retorno das atividades presenciais tudo ficará mais fácil para as pessoas 

43 comparecerem. Agradeceu a presença de novos representantes. Necessário fazer  

44 planejamento para usar o fundo. Faz parte do Conselho da Comunidade Negra e  

45 conseguiram aprovar o fundo com muita dificuldade. Por isso entende que todos os 

46 Conselhos passam e têm muitas dificuldades. A Cartilha do Idoso foi apresentada e  

47 houve participação do CMI na elaboração e revisão. Item 3) Deliberação acerca da  

48 vacância: O Presidente Paulo Henrique informou que André Conde, está representando 

49 a CET Santos, e entende ser muito importante a participação deste órgão. Necessário 

50 passar à população informações das campanhas que são feitas a favor dos idosos,  

51 principalmente de conscientização. Entende que Cohab e CET são fundamentais para  

52 trabalharem em conjunto com CMI. A participação de Carlos Americo, da Secretaria  

53 Municipal de Meio Ambiente - SEMAM, também é muito importante. Agradeceu a  

54 participação destes órgãos. Item 4) Informes da Diretoria Executiva: Pedindo a palavra,  

55 Weverson do Instuto Kaffe Spport solicitou informações sobre a retomada das obras dos  

56 cortiços pelo Governo Estadual.  O Presidente Paulo Henrique informou que oficializou à  

57 COHAB e não responderam, nem sobre os 5% destinados à moradia dos idosos. Soube  

58 que um conselho foi interpelado pelo Ministério Público. O CMDCA faz ação direta para  

59 que tudo seja realizado. Aguardará o comparecimento da COHAB, caso não compareçam  

60 será oficiado à Secretaria para que os atuais representantes sejam substituídos. 
Solicitação ao ofício do Vereador Adilson Junior em relação às ILPIs segue abaixo a 
resposta. Juliana Amorim Mangini pediu a palavra, pois tem reunião em poucos minutos, 
e por ser assistente social do CREAS - Centro de Referência de Assistência Social, 
portanto Governo, quer passar um breve relato da atual situação das vagas para 
atendimento aos idosos: ILPIs: 94 vagas, São Vicente de Paulo: 10 vagas, Casa Sol: 28 
vagas, Lar Evangelico: 30 vagas, Santa Paula: 23 vagas. Atualmente 07 vagas não estão 
ocupadas, mas existem já idosos sendo avaliados pelo CREAS. Hà uma demanda 
reprimida de 29 vagas, ou seja, 29 pessoas na lista de espera de vagas. Alguna idosos 
até tem retarguarda, mas é muito frágil. Para ser admitido é necessário ser feito um 
relatório com estudo detalhado: parte social, psicologica, médica. É difiicil saber se o 
idoso tem perfil da entidade a ser colocado. Assitência hibrida seria o ideal. Prefeituua 
não tem como fazer. Existem - Vagas sociais: 05 idosos aguardando Mensageiros da luz; 
Hospitais: 05; Morando sozinhos: 05; Com familia: 11; ILPIs: 13; LOAS: 06. São 21 
mulheres e 08 homens. Existem 03 Republicas de idosos e 01 de jovens. São 29 vagas: 
18 ocupadas e 11 livres (idosos autonomos). Estão localizadas: 1 - Rua João Guerra, 2 - 
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Avenida Ana Costa com Rua Prudente de Moares e 3 - Avenida Ana Costa. Eliza sugeriu 
que o CMI informasse a existência das repúblicas para que os idosos possam ter esse 
conhecimento e possam optar. Juiana esclareceu que o encaminhamento do idoso é 
feito pelo CRAS e também na própria republica. O Presidente Paulo Henrique aduziu que 
a Cartilha a ser feita pelo Fundo do Idoso é muito importante para divulgação dessas 
informações. Devemos pegar a antiga e autualizar. Necessário oficiar o Governo e cada 
representante do Conselho para informar ao CMI o que é feito para o idoso, qual local, 
horários, etc. para se colocar na Cartilha. A Coordenadoria do Idoso deve também fazer 
uma cartilha aproveitando a do CMI. Ação de politica publica do Estado e mostrar aos 
contribuintes que o dinheiro público está sendo usado de forma a ajudar a todos. Enviará 
a todos os participantes do Conselho para que todos tomem ciência e possam contribuir 
com sugestões. Colocado em VOTAÇÃO A PLENÁRIA APROVOU, POR 
UNANIMIDADE, a elaboração de Cartilha ou Manual ou Guia cujo nome será 
escolhido posteriormente. Na próxima AGO será apresentado um “esqueleto” e será 

visto como fazer para usar o dinheiro do Fundo. D. Lilia falou que o ser humano busca 
longevidade. O homem sempre procurou a vida eterna. Vida com juventude e com 
qualidade é o primordial. Quando começa a fase idosa? Depende de cada um. Temos 
que cuidar do ser humano, pois quando nasce já começa a envelhecer. Existem duas 
frentes: cuidar do idoso de hoje e preparar o idoso de amanhã. Temos que capacitar a 
familia, a criança, capacitação na escola, convinência social e humana. Item 5 ) 
Informes das Câmaras Setoriais: Hidely, relatora da CÂMARA DE PLANEJAMENTO 
informou que na reunião abordaram o tema Violência contra o Idoso. Discussão sobre o 
que é violência. A Câmara entende que Secretaria de Governo deve participar da 
campanha e até fornecer ajuda financeira. Decidir se será panfleto, se divulgação em 
ônibus ou qual meio. Necessária a realização de um Seminário para ações contra a 
violência. Solicitou que a Coordenadoria da Longevidade compareça numa AGO para 
esclarecer o que está sendo desenvolvido. Solicitou que se oficiasse à Delegacia do 
Idoso para que passem dados oficiais dos casos envolvendo as diversas ocorrências, 
com retorno do fluxo e das denúncias. A CÂMARA DE LEGISLAÇÃO, por sua 
Coordenadora Eliza, informou que não houve reunião por causa do Covid 19. Informou 
sua necessidade de se afastar da coordenadoria da Câmara e pediu para ser substituída, 
mas auxiliará no que puder. Entende ser necessária a realização de um censo. Também 
necessário que os conselheiros saibam o que cada Secretaria faz. Propõe que 
compareça na AGO do CMI uma pessoa que entenda sobre orçamento para informar 
onde está locado o recurso do nosso orçamento municipal. Alguns participantes da AGO 
disseram ser difícil individualizar os atendimentos aos idosos ou o dinheiro destinado ao 
idoso. O Presidente Paulo Henrique entendeu que esse pode ser o início de uma ação 
para saber especificamente sobre os idosos. Pensa ser difícil existir alguém que saiba 
sobre todas as Secretarias, mas será muito bom se todas as secretarias informassem ao 
CMI quais ações são efetuadas para o idoso. Eliza reformulou sua ideia e sugeriu que o 
CMI solicitasse a presença ou efetuasse um curso para cada secretaria colocar o idoso 
em seu orçamento. Hidely informou que não há orçamento especifico no que ela lê no 
Portal, mas deve ter um projeto para esse fim. Item 6) Informes do Gestor - O 

Presidente Paulo Henrique entendeu já terem sido informados vários assuntos 
anteriormente.  Concedida a palavra a outras Secretarias, nenhuma se manifestou. Item 
7) Assuntos Gerais:  Nada mais a ser discutido. Paulo Henrique agradeceu a presença 
de todos e informou que a próxima AGO será realizada no dia 12 de julho de 2022. Não 
havendo mais nenhum assunto, a assembleia foi finalizada às 12:16h. O presidente e 
a primeira secretária assinam esta ata.    
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62 Paulo Henrique M. L. Ferreira                       Heloisa Helena S. M. Ramos  

63  Presidente       Secretária 
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