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1 Às  nove  horas  do  dia  vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um  se 

2 iniciou a Assembléia Geral Ordinária, pelo Zoom, devido às regras de isolamento  

3 social, diante da pandemia da Covid-19. Para registrarmos os nomes dos presentes  

4 utilizamos o chat  e o registro de pessoas que constam no aplicativo: Paulo  

5 Henrique Montenegro Lopes Ferreira, Anunciação Lourenço, Maria Inês A. Correa  

6 da Costa de Souza, Ana Carolina Tani Kader, Heloisa Helena de Sousa Moreira  

7 Ramos, Flávia Valentino, Hidely do Nascimento, Lilia Sampaio de Souza  

8 Pinto, Rosana Gomes, Marly Carvalho, Tais Aguiar, Kelly Roberta Ferracini,  

9 Silmara Ribeiro, Ivens Paiva, Ana Bianca Flores Ciarlini e Neila Meire Eleutério. Ausência 

10 justificada : Eliza Montrezol por motivo de saúde.  Após os cumprimentos, o  

11 Presidente Paulo Henrique Monteiro Lopes Ferreira iniciou a assembléia: Item 1)  

12 APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS ATAS DAS AGOS ANTERIORES: informou  

13 que as atas anteriores estão  sendo resgatadas e serão apresentadas na AGO do dia 

14 nove de dezembro p.f. Devido ao feriado do dia dois de novembro a AGO foi transferida 

15 para data de hoje. Com a palavra,  Anunciação Loutenço  solicitou a inclusão de seu  

16 nome e e seu e-mail no cadastro do CMI, pois somente a titular tem recebido link da  

17 AGO. Item 2) AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO VELHICE NÃO É DOENÇA. Com a  

18 palavra, Hidely informou que a atividade do seminário foi muito boa, ainda mais por ter  

19 sido presencial, foi ótimo reencontrar as pessoas e os palestrantes eram fantásticos.  

20 Para o Conselho Municipal do Idoso foi muito boa a repercussão. Discussões  

21 importantes ocorreram e foi muito comentado o Seminário pelos idosos de diversos  

22 grupos, inclusive pelos munícipes. Parabenizou o presidente Paulo Henrique e o 

23  CMI pela iniciativa. Paulo Henrique disse que o Seminário foi uma ação do CMI.  

24 O Seminário é muito importante e o volume de adesões foi muito grande: no formato  

25 presencial foram 70 pessoas e no formato on line 65 pessoas. Por ter sido realizado  

26 em um dia de semana, os palestrantes ficaram impressionados pelo número de pessoas  

27 que participaram efetivamente. O resultado foi muito positivo. Com a palavra, Rosana  

28 entendeu ser muito importante o posicionamento do CMI quanto “a velhice não é  

29 doença”. Com a palavra, Paulo Henrique disse que a discussão é mundial e o CMI 

30  ao trazer ao município esta discussão mostrou sua preocupação com o tema. Aproveitou  

31 para conversar com o Secretário de  Saúde em exercício Denis Vallejo que ficou  

32 indignado, colocando a Secretaria de Saúde a disposição. Para ele quando se fala de  

33 doença e saúde a secretaria tem que asumir o seu papel e irá participar dessa causa.  

34 Com a palavra, Rosana Gomes solicitou que fosse efetuado um documento oficial 

35 endereçado ao gabinete do Prefeito informando tudo que está acontecendo. A  
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36 divulgação de eventos principalmente dessa natureza devem ser encaminhados à  

37 prefeitura de Santos. Sugere o envio de video sobre o posicionamento do CMI para 

38 não cair no esquecimento. Com a palavra, Flávia Valentino informou que já adicionou 

39  Anunciação no grupo do CMI. Quanto ao seminário acha importante a colocação do  

40 palestrante Kalache que disse que não há empreendedor, e essa afirmação é uma  

41 romantização. Todos vamos morrer e não é por velhice. Informou que em Santos 

42  ocorrem óbitos nas ILPIs e está preocupada como ficará esta situação no atestado 

43  de óbito se constar como causa da morte a velhice. Concorda que documentar toda  

44 essa situação à prefeitura é muito importante. Com a palavra, Rosana entendeu ser  

45 importante que o município deve discutir sobre isso e levar ao gabinete para angariar  

46 recursos e demonstrar a importancia do tema. Os conselheiros podem ajudar na  

47 elaboração do documento. Com a palavra, Hidely concorda com a formalização junto 

48  à PMS e secretaria de saúde para que tomem conhecimento e se alinhem a nossa  

49 manisfestação do CMI. Com a palavra, Paulo Henrique informou que a nata da  

50 geriatria e gerontologia vieram ao evento e todos os palestrantes ficaram felizes com o  

51 seminário. Será comunicado ao gabinete conforme sugestões anteriores. Santos foi  

52 “Cidade amiga do idoso” e perdemos o selo. Soube isso hoje em entrevista visualizada,  

53 na TV, da Secretaria do Desenvolvimento do Estado. Somente Mongaguá tem esse 

54  selo. Foi efetuado movimento para conseguir o selo e perdemos. Precisamos de novas  

55 ações para que não se percam as conquistas. Com a palavra, Flávia disse que Kalache  

56 entregou o selo na Santa Casa de Santos. Com a palavra, Hidely perguntou se há  

57 explicação do porque se perdeu o selo. Com a palavra,  Paulo Henrique informou que  

58 Rosa era presidente e se criou um grupo técnico e ele vinha a Santos para participar do  

59 projeto “cidade amiga do idoso”. Por estar na coordenadoria do idoso ele ajudou a  

60 desenvolver um questionário e o selo inicial foi conseguido por Santos. Pelo que se  

61 percebe Santos não deu sequencia junto ao Governo do Estado e se perdeu o selo.  

62 Precisamos buscar meios para consegui-lo novemente. Com a palavra,  Flávia  

63 indagou: 1-  Como buscar o selo?; 2- O que é preciso consegui-lo?; 3- De quem é a  

64 competencia? Da Secretaria ou do CMI? Com a palavra, Paulo Henrique informou que  

65 a coordenadoria do idoso existe para fazer articulação e deve fomentar essas politicas.  

66 Não pode fugir disso. O selo existe e por causa da pandemia ações devem ter sido  

67 suspenças e ele está emcontato com São Paulo como retomar as ações e conseguir o  

68 selo. Item 3) Informes da Diretoria: Paulo Henrique informou que foram iniciadas as  

69 visitas às ILPIs. Com a palavra, Flávia informou que as visitas foram feitas devido a  

70 denuncias efetuadas ao ministério público. Nas duas casas visitadas, ambas estavam  
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71 limpas, o cardápio condizente e as roupas separadas. Numa delas a proprietária da casa  

72 efetuará troca de colchões. O teor das denuncias não foi encontrado. Com a palavra,  

73 Paulo Henrique entendeu que pode ter sido uma situação pontual que gerou a denuncia,  

74 muitas vezes pode ter sido por funcionário. Fica difícil ao CMI apurar. Ele e Flávia  

75 conversaram com os idosos, sendo entrevistas efetuadas com autorização e gravadas.  

76 Será respondido ao ministério público e entende ser necessária a retomada de visitas  

77 pela Câmara de Fiscalização. As ILPIs visitadas foram: Barros Residencial, Bela Village  

78 e Três Corações. Resolveram também uma demanda sobre saúde de idosa no Morro  

79 da Nova Cintra. Item 4) Informes das Câmaras Setoriais: A Coordenadora da Câmara 
de Legislação justificou sua ausencia e Heloisa Helena informou que estão aguardando 

80 a legislação solicitada para retomada dos trabalhos. A Coordenadora da Câmara  

81 de Planejamento relatou que não houve demanda para assembleia e pediu mais  

82 explicações sobre ONU. Item 5) Informes do Gestor: A Secretaria de Cultura informou  

83 que temos agito no Centro no projeto “Leia Santos”, no final de semana. Mais  

84 informações no site da Prefeitura. Para a comemoração do Dia do Livro ocorrerão 

85 atividades na cidade no final de semana. No dia três de novembro ocorrerá a abertura 

86 das bibliotecas de Santos, com todos os cuidados de saúde. Quanto ao tema  

87 longevidade, diversas ações serão efetuadas voltadas a pessoa idosa, tais como  

88 artesanato e shows. Item 6) Assuntos Gerais:  Com a palavra, Ana Kader informou  

89 que ela e Dona Lilia participaram da conferencia nacional no final de setembro de 2021.  

90 O formato on line é muito diferente. As provocações e discussões são prejudicadas.  

91 Foram criadas salas por eixo e dicutidas propostas de alteração para levar à plenária  

92 final. O trabalho foi concluido. Não foi enviado nenhum relatório final da conferencia.  

93 No on line fica complicado, pois pode alterar o sentido das propostas votadas. Com a  

94 palavra, Rosana pediu para que seja enviado o relatório aos conselheiros. Com a  

95 palavra, Heloisa Helena infrmou o falecimento do conselheiro Emílio Batista Medina da  

96 Polícia Civil do Estado de São Paulo. Com a palavra, Rosana solicitou que a  

97 composição do Conselho deve ser acompanhada, inclusive quanto à vacância. Com a 

98 palavra, Paulo Henrique informou que verificará essas situações e resolveremos na  

99 próxima AGO. Com a palavra Ana Kader informou que a Delegacia de Proteção ao  

100 Idoso mudou de endereço e telefone, não sabendo exatamente a localização. Com a  

101 palavra, Ana Bianca informou que a Delegacia de Proteção ao Idoso está na Avenida  

102 Conselheiro Nébias, nº 204, bairro Paquetá, Santos/SP, telefone: 3222-5825.  Com a  

103 palavra, Paulo Henrique agradeceu a presença de todos e informou que a próxima  

104 AGO será realizada no dia 09 de novembro de 2021. Não havendo mais nenhum  
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105 assunto, a assembleia foi finalizada às 10:07h.  O presidente e a primeira secretária  

106 assinam esta ata.  

107  

108   Paulo Henrique M L Ferreira                                     Heloisa Helena S M Ramos  

109   Presidente       Secretária 

mailto:cmi@santos.sp.gov.br

