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CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
DE SANTOS – CMI

CONVOCAÇÃO
O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – CMI/San-

tos convoca todos os Conselheiros e convida os 
demais interessados para participarem da ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada 
no dia 02 de dezembro de 2019, segunda-feira às 
08h30min em primeira chamada e as 08h45min 
em segunda chamada, na SEPACOM – Rua XV No-
vembro , 183 - Centro, Santos-SP�

Pauta:
a) Deliberação e aprovação do Fundo Municipal 

do Idoso�

Santos, 22 de novembro de 2019�
ANA BIANCA FLORES CIALIRNI.

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 59/ 2019 – CMI

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO RELATÓ-
RIO FINAL DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA 
PESSOA IDOSA, REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 
2019.

O Conselho Municipal do Idoso de Santos – 
CMI no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Municipal nº� 791/91, revogada pela Lei 
2�498/07, alterada pela lei 2�584/08, órgão delibe-
rativo e controlador das políticas públicas dirigidas 
à pessoa idosa, RESOLVE:

Art. 1º. Apresentar o Relatório Final de Delibe-
rações e Propostas, composto de 02 (duas) partes, 
a saber:

Parte I – Da Conferência;
Parte II – Apresentação das propostas delibera-

das�

Art. 2º. Estabelecer que o presente Relatório Fi-
nal seja considerado para a execução de políticas 
públicas para a pessoa idosa no município de San-
tos visto que foram deliberadas propostas, confor-
me os eixos constantes na Resolução Normativa 
nº 58/2018-CMI aprovada na X Conferência Muni-
cipal da Pessoa Idosa realizada em 21 de março de 
2019�

Art. 3º. Recomendar que as propostas contidas 
no Relatório da presente Resolução Normativa 
sejam incorporadas pelas organizações governa-

Santos, 25 de novembro de 2019�
BIANCA MANSO DE ALMEIDA

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONSELHO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - CME

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
No uso das atribuições que me foram conferi-

das pela Lei nº 1�825, de 17 de dezembro de 1999, 
CONVOCO os membros do Conselho Municipal de 
Educação para realização da 188ª Reunião Ordi-
nária, no próximo dia 27 de novembro de 2019, 
às 14h, no auditório do Centro Darcy Ribeiro, sito 
à Rua São Paulo, 40A – Vila Belmiro, com a seguin-
te ordem do dia:

Expediente
- Aprovação da Ata da reunião anterior;
- BNCC Municipal;
- Assuntos gerais�
Santos, 25 de novembro de 2019

PROF.ª DRA. EVA CRISTINA DE CARVALHO SOUZA 
MENDES

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO

COMPANHIA DE 
ENGENHARIA DE 
TRÁFEGO

ATOS DO DIRETOR-PRESIDENTE

COMUNICADO
A Companhia de Engenharia de Tráfego de San-

tos – CET-Santos, em cumprimento ao disposto 
no Artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 
9�503/97), informa à comunidade as seguintes in-
tervenções na malha viária:

01) CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM – 
PAVISAN CONSTRUTORA / SIEDI – CASTELO

Data: 28/11 a 20/11/2019 (exceto sábados e do-
mingos)

Horário: 08h00 às 17h00
Interdições Totais: Av� Haroldo de Camargo 

entre R� Dr� Antonio Alves Arantes e R� Dr� Flor Ho-
rácio Cyrilo�

Rota Alternativa: Somente acesso local�

ENG. ROGÉRIO VILANI
DIRETOR PRESIDENTE

CET-SANTOS
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mentais e não-governamentais de atendimento e 
defesa dos direitos da pessoa idosa�

Art. 4°. Enviar ofícios a partir da data da publi-
cação da presente, aos órgãos competentes e ges-
tores das políticas públicas, cópia desta Resolu-
ção, para conhecimento e elaboração do Plano de 
Execução de Propostas Aprovadas, o qual deverá 
ser apresentado a este órgão no prazo de 03 (três) 
meses, contados da data do recebimento e execu-
tado em até 02 (dois) anos�

Art. 5°. A presente Resolução Normativa entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário�

Santos, 07 de Maio de 2019�

TELMA CRISTINA AULICINO COSTA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO 

IDOSO

RELATÓRIO FINAL DA X CONFERÊNCIA MUNI-
CIPAL DA PESSOA IDOSA DE SANTOS “OS DESA-
FIOS DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS”

Aos vinte e um dias do mês de março de 2019, 
foi realizada X Conferência Municipal da Pessoa 
Idosa da cidade de Santos, Estado de São Paulo, 
nas dependências do Serviço Social do Comércio 
– SESC - sito à Rua Conselheiro Ribas n�136 - Apa-
recida - Santos - São Paulo, sobre o tema “Desa-
fios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das 
Políticas Públicas”, dividido em quatro eixos: 1� 
Direitos fundamentais na construção e efetivação 
das políticas públicas; 2� Educação: assegurando 
direitos e emancipação humana; 3� Enfrentamen-
to da violência dos direitos humanos da pessoa 
idosa e 4� Os conselhos de direitos: seu papel na 
efetivação do controle social na geração e imple-
mentação das políticas públicas� Das 08h00min às 
09h00min foi servido um café e feito o credencia-
mento dos participantes no Foyer do SESC - com 
a entrega de uma pasta com Estatuto do Idoso e 
orientações sobre a Conferência e um crachá de 
identificação para os Delegados Natos e Delega-
dos Eleitos nas Pré-Conferências� As 09h15min, no 
Teatro do SESC, a mestre de cerimônias, Conse-
lheira Sra� Maria Valentina Rezende, deu as boas 
vindas aos participantes e solicitou à presidente 
do Conselho Municipal do Idoso de Santos – CMI 
- Telma Cristina Aulicino Costa, que assumisse a 
presidência da Conferência� A Sra� Presidente pro-
cedeu à abertura da X Conferência, cumprimentou 
a todos e convidou para comporem a mesa o Sr� 
Ronaldo Vizine Santiago, representando o Sr� Car-
los Alberto Ferreira Mota - Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Social, a Sra� Suzete Faustina 

dos Santos, presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, o Sr� Abmael 
Marcelo dos Santos, presidente do Conselho Mu-
nicipal do Idoso do Guarujá e a Sra� Ana Bianca 
Flores Ciarlini - Coordenadora de Políticas para a 
Pessoa Idosa de Santos� A seguir, a mestre de ce-
rimônia apresentou o “Coral do Fundo de Solida-
riedade de Santos“, sob a regência da maestrina, 
Sra� Rita de Cássia Silva dos Santos� O coral iniciou 
com a apresentação do Hino Nacional Brasileiro 
seguido do Hino da Cidade de Santos e finalizou 
com uma canção� Com a palavra, a Sra� Valentina 
cumprimentou a todos e agradeceu a presença da 
presidente do Fundo Social de Solidariedade - FSS 
-, Sra� Maria Ignes Pereira Barbosa, do vereador 
Sr� Geonisio Aguiar e da Sra� Ana Maria Santos, re-
presentando a deputada federal Sra� Rosana Val-
le� Com a palavra a Sra� Presidente agradeceu a 
gentileza do SESC ao ceder seus espaços para a 
realização da Conferência, na pessoa de seu re-
presentante, Sr� José Osvaldo Teixeira Júnior; agra-
deceu ao prefeito de Santos, Sr� Paulo Alexandre 
Barbosa e acentuou que a palavra que definia o 
empenho de todos era Gratidão� Em seguida, fi-
zeram uso da palavra, a Sra� Maria Ignes Pereira 
Barbosa que agradeceu o trabalho realizado para 
a valorização do idoso e falou da importância de 
envelhecer com entusiasmo; a Sra� Ana Bianca 
Flores Ciarlini que fez agradecimentos e falou da 
importância das diretrizes da Coordenadoria e do 
aumento do fluxo de atendimentos no Espaço do 
Idoso e o Sr� Ronaldo Vizine Santiago que falou 
dos equipamentos direcionados aos idosos e da 
importância das propostas apresentadas na Con-
ferência� A seguir a Sra� Maria Valentina apresen-
tou a palestrante, gerontóloga Dra� Sandra Regina 
Gomes, Coordenadora de Políticas para a Pessoa 
Idosa de São Paulo, a qual falou sobre o tema da 
Conferência: “Desafios de Envelhecer no Século 
XXI e o Papel das Políticas Públicas“ e destacou al-
guns itens que faltaram nos eixos, a exemplo do 
“trabalho”, aspecto muito solicitado e não contem-
plado no primeiro eixo� Salientou a importância 
da voz e participação da população idosa na luta 
pelos seus direitos� Falou das 72 (setenta e duas) 
propostas que seriam discutidas e destacou o ín-
dice significativo de 21,6% de pessoas idosas na 
população de Santos, o que representa 14% da do 
Estado� Chamou a atenção, ainda, para o número 
de 2�538 beneficiários do Benefício de Prestação 
Continuada – BPC - no município� Finalizando sa-
lientou que o resultado da Conferência deverá ser 
propositivo porque “política não se faz sozinho”� 
Em seguida a primeira secretária, Sra� Ana Caroli-
na Tani Kader fez a leitura da Minuta de Resolução 
Normativa que dispõe sobre o Regulamento da X 
Conferência, publicado no Diário Oficial de Santos 
do dia 05 de setembro de 2018� Alguns destaques 
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e alterações foram apresentados, a Sra� Presiden-
te os submeteu à plenária e o Regulamento da X 
Conferência foi aprovado por unanimidade� A Sra� 
Presidente designou a formação de dois Grupos 
de Trabalho para a discussão das propostas apre-
sentadas no decorrer das cinco pré-conferências 
sendo o Grupo 1 para a discussão das propostas 
referentes ao Eixo 1 tendo a Conselheira Sra� Flá-
via Valentino como coordenadora, a Sra� Tosca 
Sicilia Padovani como facilitadora e a Sra� Sheila 
Costa Rezende Tavares como relatora� Os Eixos 2, 
3 e 4 ficaram sob a coordenação do Convidado, Sr� 
Leandro Lapetina Freire, tendo como facilitadora 
a Sra� Maria Regina Freire Martins e como relato-
ra a Sra� Ana Carolina Tani Kader� Em seguida foi 
declarado intervalo para o almoço com retorno às 
14:00h� Das 14:00 h às 14:30h foi servido um café 
ao som de uma belíssima apresentação, no Foyer 
do SESC, do grupo “Clube do Choro”, após o qual 
os participantes se dirigiram ao Auditório do SESC 
a fim de serem finalizados, em plenária, os traba-
lhos para aprovação das propostas apresentadas 
pelos dois Grupos� Em primeiro lugar, a presidente 
apresentou o cirurgião dentista da Prefeitura Mu-
nicipal de Santos, Dr� Cláudio Ciorlia Denipoti que 
falou sobre a relevância dos cuidados com a saúde 
bucal dos idosos, tendo em vista as observações 
feitas no decorrer de suas visitações a Instituições 
de Longa Permanência para Idosos – ILPIs - quando 
identificou muitos casos de lesões de câncer bucal 
e de dentes e próteses fraturados, dentre outros 
problemas� Alertou para a importância de se iden-
tificar os agentes causadores de males desse tipo� 
A Sra� presidente agradeceu ao Dr� Cláudio e tam-
bém a colaboração do Sr� Wilson Carlos Bregochi 
Júnior e da Sra� Taís Pereira Aguiar, funcionários de 
apoio administrativo ao CMI, assim como a cerimo-
nialista Sra� Maria Valentina� Em seguida, a cerimo-
nialista apresentou a palestrante, mestra em Edu-
cação, Administração e Comunicação, Professora 
Lúcia Helena Cordeiro, que falou sobre o tema, “O 
Mundo Mudou, Mudei eu”, motivando os partici-
pantes para um projeto de vida de ações criativas� 
Destacou as potencialidades da pessoa idosa para 
a conquista de melhor qualidade de vida� Com a 
palavra a Sra� Taís Pereira Aguiar, funcionária ad-
ministrativa da Seção Casa de Participação Comu-
nitária - SEPACOM - da Prefeitura de Santos falou 
sobre a moção apresentada a respeito da impor-
tância da alfabetização da pessoa idosa� A seguir 
foi realizada a plenária final com a apresentação, 
pela conselheira Sra� Flávia Valentino, das propos-
tas discutidas e aprovadas pelos dois Grupos de 
Trabalho� Após deliberação e aprovação das pro-
postas em plenária final, foram eleitos os Conse-
lheiros para representarem o município de Santos 
na XV Conferência Estadual do Idoso de São Paulo� 
Foram eleitas, como representantes da Sociedade 

Civil de Santos, as conselheiras, Sras� Flávia Valen-
tino, Lília Sampaio de Souza Pinto, Neusa Belley e, 
como suplente, Marta Chaim� Como representan-
tes do segmento Poder Público foram eleitas as 
conselheiras Sras� Ana Bianca Flores Ciarlini e Ana 
Carolina Tani Kader e como suplente Tosca Sicilia 
Padovani� Para finalizar, a Sra� Taís falou da impor-
tância da função e da participação dos Conselhei-
ros nas Assembleias� Nada mais havendo a tratar, 
a Sra� Presidente agradeceu a presença de todos 
e deu por encerrada a X Conferência Municipal da 
Pessoa Idosa de Santos, às 17:15h e eu, Hidely do 
Nascimento, segunda secretária, juntamente com 
a conselheira Sra� Lília Sampaio de Souza Pinto, as-
sinamos a presente Ata�

__________________________________________ 
HIDELY DO NASCIMENTO 

__________________________________________ 
LILIA SAMPAIO SOUZA PINTO

PROPOSTAS APROVADAS NA X CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS REALIZADA 
NO DIA 21 DE MARÇO DE 2019 NA UNIDADE DE 
SANTOS DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

EIXO 1 – DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONS-
TRUÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS

Subeixo: Saúde 
1� Que na rede pública de saúde conste em 

seu quadro maior número de médicos geriatras, 
para atendimento mais célere as pessoas idosas� 
Aumento, manutenção e logística de atendimento 
e mobilidade funcional do efetivo de ambulâncias 
públicas para que não haja demora no atendimen-
to à população e que as mesmas sejam adaptadas�

2� Que os serviços de saúde e de assistência 
social que façam visitas domiciliares aumentem a 
periodicidade para uma vez por semana em todo 
município de Santos, garantindo o aumento do RH 
para atender à demanda�

3� SEADOMI (Seção de Atendimento Domiciliar) 
com atendimento para idosos de grau 1 e grau 
2, não só grau 3 (acamados), como também para 
idosos sem acompanhantes que morem sozinhos�

4� Agilização e melhoria no tempo de agenda-
mento e atendimento nas especialidades médicas�

5� Agilização e preconização no agendamento 
dos exames médicos exigidos pelos equipamen-
tos públicos�

6� Promover campanhas de divulgação das 
DST/Aids�

7� Incluir no calendário de vacinação a vacina 
contra Herpes Zoster e aumentar a divulgação das 
vacinas (“gripe e pneumonia”)� 

8� Divulgação, ampliação e retorno do número 
de atendidos gratuitamente pelo sistema Telehelp 
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da Secretaria de Saúde�
9� Criação e divulgação de uma casa de conva-

lescência em nosso munícipio�
10� Garantir o fornecimento e entrega pontual 

das medicações receitadas pelos médicos nas uni-
dades de saúde para que não haja mais falta de 
medicamentos�

11� Garantir que o agendamento de consultas na 
rede de saúde pública seja feito, por outros meios 
além do 0800 e também por telefone celular�

Subeixo: Assistência Social
1� Instituir ILPI pública e híbrida e ampliar o nú-

mero de vagas em ILPIs conveniadas, aumentando 
em cem por cento e adequando o repasse finan-
ceiro ao custo da vaga, para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social� 

2� Criação de Casa Dia pública contemplando 
todo o município, especialmente, na Zona Noro-
este conveniadas com a SEDS em parceria com a 
SMS e translado público para os idosos que utili-
zam esse serviço�

3� Criação de novas Repúblicas para idosos de 
forma que contemple toda a cidade e que haja 
manutenção constante em todas as Repúblicas�

4� Ampliar, em cinquenta por cento, o número 
de vagas na Tecnologia Social Vovô Sabe Tudo� 

5� Garantir o oferecimento de atividades físicas 
nos CECON’S e no Espaço do Idoso durante o ano 
todo�

Subeixo: Moradia
1� Que a COHAB/Santos garanta moradias pú-

blicas e que sejam reservados 5% para idosos, 
conforme Decreto Municipal�

2� Criação e instalação de moradia compartilha-
da com espaços mais adequados aos idosos, com 
os objetivos de ser uma moradia autossustentá-
vel, de melhorar sua qualidade de vida e promo-
ver sua inserção na sociedade da qual faz parte�

3� Que a COHAB/Santos implante locação so-
cial no Município�

4� Que seja sugerido ao Poder Legislativo, cria-
ção de Projeto de Lei para que haja na portaria dos 
prédios ficha de cadastro dos residentes idosos�

5� Criar campanha de divulgação sobre descon-
to de IPTU para idosos, divulgada também no pró-
prio carnê�

Subeixo: Transporte
1� Que seja implantado em todo transporte pú-

blico sistema com degrau móvel ou sistema pneu-
mático para facilitar o acesso dos idosos�

2� Criar e divulgar um sistema de fiscalização e 
multa para o tráfego de ciclistas fora dos regula-
mentos legais�

3� Que se aumente para quatro o número de 
vagas gratuitas para os idosos nos transportes ro-

doviários estadual / municipal, uma vez que a po-
pulação idosa vem aumentando�

4� Que se revogue a Lei Municipal garantindo a 
gratuidade no transporte público municipal para 
maiores de sessenta anos, conforme o artigo 39 
do Estatuto do Idoso�

5� Maior e melhor sinalização das faixas de pe-
destres� 

6� Aumento do tempo de espera dos semáfo-
ros com sincronização, sonorização e temporiza-
dor para que os pedestres, como idosos, consigam 
atravessar com segurança�

7� Promover cursos periódicos de capacitação 
e conscientização para os motoristas de ônibus da 
necessidade de melhor atendimento ao público 
idoso, como parar bem próximo às calçadas� 

8� Diminuir a distância entre os pontos de para-
das de ônibus� 

9� Que seja criada legislação para gratuidade 
dos idosos com credencial nas vagas de estaciona-
mento nas áreas de zona azul� 

Subeixo: Cultura
1� Que nos eventos culturais ao invés de pagar 

meia entrada se pague um terço do valor do in-
gresso�

Subeixo: Esporte 
1� Ampliar e garantir os espaços da prática es-

portiva, inclusive quadras poli esportivas e pisci-
nas com monitores e técnicos específicos, assim 
como, a participação do município nos Jogos Re-
gionais dos Idosos – JORI e fase estadual final, em 
todas as categorias�

EIXO 2 – EDUCAÇÃO: ASSEGURANDO DIREITOS 
E EMANCIPAÇÃO HUMANA

1� Capacitação dos servidores públicos no tra-
tamento humanizado de acolhida às pessoas ido-
sas�

2� Que seja cumprido o Art� 22 do Estatuto do 
Idoso com relação à grade curricular envolvendo 
a capacitação de professores sobre o processo de 
envelhecimento�

3� Garantir formas de acesso para pessoa ido-
sa (totens em espaços públicos) às informações 
publicadas no Diário Oficial e retomada da versão 
impressa�

4� Criar incentivos fiscais para empresas que 
valorizem/insiram idosos no seu quadro de fun-
cionários�

EIXO 3 – ENFRENTAMENTO DA VIOLAÇÃO DOS 
DIREITOS DA PESSOA IDOSA

1� Fiscalização efetiva com relação à mobilida-
de e acessibilidade das calçadas das vias públicas 
atendendo às necessidades da população, em es-
pecial, da pessoa idosa�
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CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA E DA 
IGUALDADE RACIAL DE SANTOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA REUNIÃO ORDINÁRIA

NOVEMBRO/2019
O Conselho Municipal de Participação e Desen-

volvimento da Comunidade Negra e da Igualdade 
Racial de Santos/SP, pelo seu Presidente, faz saber 
que na data de 28 de novembro 2019 (quinta-
-feira), a partir das 18h30 horas, em 1ª� Chama-
da e às 19 horas, em 2ª� Chamada, no auditório 
do DEPACID, situado na Rua XV de novembro, nº 
183 - térreo, Centro, Santos, realizar-se-á Reunião 
Ordinária deste Conselho, para tanto convoca a 
todos (as) os (as) Conselheiros (as), bem como os 
(as) demais interessados (as)�

Pauta da Reunião do Conselho
1� Leitura e aprovação da Ata da reunião ante-

rior;
2� Andamento para a Feira Afro Santos;
3� Informes sobre a entrega do Troféu Zumbi 

Dos Palmares;
4� Informes Da Copire;
5� Detalhament sobre Audiência Pública de 

14/12/2019;
6� Assuntos Gerais� 

IVO MIGUEL EVANGELISTA SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO DA COMUNIDADE 

NEGRA

CONSELHO DE DEFESA 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

DE SANTOS - CONDEPASA
CONVOCAÇÃO PARA A 615.ª REUNIÃO ORDI-

NÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔ-
NIO CULTURAL DE SANTOS - CONDEPASA.

Pela presente e na devida forma regimental, 
convocamos o (a) ilustre Conselheiro (a), para 
participar da 615ª Reunião Ordinária, transferi-
da por motivo de força maior do dia 14/11/2019 
para o dia 28/11/2019 (quinta-feira) p.f., às 
08:30 horas em primeira convocação e às 09:00 
horas em segunda convocação, nas dependên-
cias do Centro de Cultura “Patricia Galvão”, à Ave-
nida Senador Pinheiro Machado nº 48, 3º andar, 
para tratar do seguinte:

I- ORDEM DO DIA:
a) Leitura e aprovação da ata da 614ª Reunião 

Ordinária�
b) Justificativa de ausência dos Conselheiros
c) Matérias em regime de urgência�
d) Votações e discussões adiadas:
e) Análise de processos:
II- PROPOSIÇÕES: 
III- COMUNICAÇÕES: 

Santos, 22 de novembro de 2�019
ENGENHEIRO MARCIO BORCHIA NACIF

PRESIDENTE

CONSELHO MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO

- CMDU -
CONVOCAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Convocamos os representantes das entidades 
da sociedade civil eleitas e os indicados pelo po-
der público para compor o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CMDU) a participar da 
1ª Reunião Extraordinária, nos termos do artigo 
3º do Regimento Interno do CMDU, com o objetivo 
de conferir Posse aos Membros Titulares e Su-
plentes do Biênio 2019/2021, a realizar-se no dia 
27 de novembro de 2019, às 09h00, no Auditório 
do Centro Administrativo da Prefeitura de Santos, 
sito à Rua D� Pedro II, 25, Centro�

Santos, 26 de novembro de 2019�
ENG. JULIO EDUARDO DOS SANTOS

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO

2� Que sejam realizadas campanhas e capacita-
ções sobre o Estatuto do Idoso, aos policiais civis, 
militares e guardas municipais� 

3� Que a identificação de atendimento prefe-
rencial nos estabelecimentos comerciais esteja vi-
sível para todos assegurando o atendimento pre-
ferencial� 

4� Que haja fiscalização rigorosa nos hospitais 
quanto ao local que o idoso permaneça para aten-
dimento e medicação� 

EIXO 4 – OS CONSELHOS DE DIREITOS: SEU PA-
PEL NA EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA 
GERAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

1� Maior agilidade na tramitação das emendas 
parlamentares tendo acompanhamento dos Con-
selhos Municipal e Estadual do Idoso�


