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Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia onze do mês de dezembro do ano 1 

de dois mil e dezoito, na Seção de Participação Comunitária, à Rua XV de 2 

novembro, nº 183 – Centro, Santos-SP, teve início, em segunda chamada, à décima 3 

segunda assembleia ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI com a 4 

presença dos conselheiros e colaboradores, cujas assinaturas constam na lista de 5 

presença acostada ou anexada como parte integrante a esta ata para deliberar a 6 

seguinte ordem do dia: Item a) Leitura e Deliberação da Ata da Assembleia Geral 7 

Ordinária realizada em treze de novembro de 2018; Item b) Assuntos de Diretoria; 8 

Item c) Deliberação sobre emissão de certificados de inscrição no CMI de ILPIs 9 

(Instituição de Longa Permanência para Idosos); Item d) Informe das Câmaras e da 10 

Comissão Organizadora da X Conferência Municipal da Pessoa Idosa; Item e) 11 

Assuntos Gerais.  A presidente Telma Cristina Aulicino Costa cumprimentou a todos 12 

e deu início à assembleia informando a reapresentação do funcionário do 13 

administrativo Ricardo Brandão que estará atuando no Conselho das 9h às 15h e 14 

atendendo no telefone do CMI (3261.5129) que voltou a funcionar. Item a) Leitura e 15 

Deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em treze de novembro 16 

de 2018; A conselheira Cristina Camargo informou que, apesar de não constar nas 17 

atas tem justificado sua ausência por problemas pessoais. Após essa consideração, 18 

a ata foi aprovada por unanimidade. Item b) Assuntos de Diretoria. A presidente 19 

informou as justificativas de ausência dos conselheiros Noêmia Mendes Graciano de 20 

Souza, Leandro Lapetina Freire, Flávia Valentino, Sônia Maria Góes Costa, Marilene 21 

Andrade Silva, Dulce Fernandes Vieira e Ângela Maria Rodrigues. Telma 22 

cumprimentou os aniversariantes do mês de dezembro: Ademar Dias Correa, Ana 23 

Carolina Tani Kader, Flávia Valentino e Marta Chaim. A presidente informou os 24 

ofícios recebido e encaminhados desde a última AGO. Telma destacou e-mail 25 

questionando sobre a doação para o FMI por pessoa física e a primeira secretária 26 

Ana Carolina passou os dados bancários (Banco do Brasil; agência 0004-3; Conta 27 

Corrente 865710) para depósito e enfatizou para que os conselheiros divulguem, 28 

pois qualquer pessoa pode doar devendo informar nome e CPF para o 29 

Departamento de Articulação da Prefeitura. Ana Carolina comunicou também que 30 

com a mudança de sala do CMI, o administrativo do Conselho encontrou alguns 31 

documentos antigos que a Diretoria desconhecia. Sobre a Pré Conferência realizada 32 

no Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina informou que apesar de ter sido 33 



 

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

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

rápida, foi muito produtiva e que os documentos (ata e ficha dos delegados) constam 34 

na pasta da X Conferência Municipal do Idoso. Telma falou sobre a possibilidade de 35 

serem realizadas mais Pré Conferências antes de março de 2019, quando 36 

acontecerá a X Conferência e que nestes eventos sejam salientados o que é o 37 

Conselho e seu papel na sociedade. O conselheiro Renato de Almeida disse que 38 

dará uma data para Pré-Conferência em fevereiro. Ele aproveitou para convidar a 39 

todos para barraca de praia do SINDNAPI. Telma colocou em deliberação alteração 40 

da AGO de janeiro para o dia 15 no Espaço do Idoso e a Plenária aprovou a 41 

mudança. Item c) Deliberação sobre emissão de certificados de inscrição no CMI de 42 

ILPIs (Instituição de Longa Permanência para Idosos); A presidente deliberou 43 

emissão de certificados de inscrição no CMI das Instituições Beneficência Nipo-44 

Brasileira que foi muito elogiada pela conselheira Neusa Maria Bellei de Oliveira que 45 

realizou a visita de fiscalização; São Miguel Arcanjo; Casa de Repouso Santa Sara; 46 

Residencial Santa Terezinha. Todas elas tiveram emissão de certificado aprovada. 47 

Ficaram pendentes temporariamente SOS Idosos e Instituto Energia até que se 48 

definam critérios de avaliação para essas entidades que não são ILPIs. Item d) 49 

Informe das Câmaras e da Comissão Organizadora da X Conferência Municipal da 50 

Pessoa Idosa. A conselheira Regina informou que a reunião da Câmara de 51 

Fiscalização com os conselheiros do Guarujá foi cancelada a pedido dos mesmos e 52 

que será remarcada em fevereiro. Ana Carolina fez relato da reunião da Comissão 53 

Organizadora da X Conferência Municipal da Pessoa Idosa em conjunto com a 54 

Câmara de Planejamento e falou sobre mandar convite para que as entidades 55 

realizem mais Pré Conferências, conforme presidente já havia falado. A segunda 56 

secretária Hidely disse que a Sra. Heliete Herrera, presidente da Associação dos ex- 57 

alunos da UATI/UNIFESP, se prontificou a realizar Pré Conferência em fevereiro, 58 

mas aguardará o convite formal. E que a coordenadora do curso da UATI/UNIFESP 59 

solicitará para o conselho gestor a possibilidade de reservar uma aula para cada 60 

turma em março de 2019 para que um conselheiro fale sobre o que é o CMI e a 61 

Conferência Municipal. A conselheira Marineide Freire da Silva Recupero falou da 62 

necessidade de articular com conselheiro Leandro a participação do público dos 63 

Centros de Referência de Assistência Social em Pré Conferência. Ela aproveitou 64 

para falar sobre a importância de articular campanha contra a violência sofrida pelos 65 

idosos. Telma sugeriu que fosse feito algo em fevereiro e a vice-presidente Ana 66 
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Bianca, Coordenadora de Políticas Públicas do Idoso, se colocou à disposição. A 67 

presidente pediu para Marineide esclarecer sobre as pessoas que estão em situação 68 

de rua e que não devem receber esmolas. Falou que não devemos dar dinheiro, 69 

roupas, comidas, pois fixam essas pessoas nas ruas. Disse que a Secretaria de 70 

Desenvolvimento Social tem o Programa Novo Olhar para pessoas em situação de 71 

rua reatando vínculos familiares, realizando intercâmbio qualificado etc. Informou o 72 

telefone 0800177766 para orientações e denúncias de urgência social. Sobre 73 

reunião da Câmara de Legislação, falou que não houve e que os membros estão 74 

com dificuldade em ter disponibilidade para se encontrar. Item e) Assuntos Gerais. A 75 

conselheira Neusa falou da sua participação juntamente com Ana Bianca no 76 

Encontro de Direitos Humanos da Baixada. Comentou que foram poucos 77 

participantes e que faltou divulgação. Telma finalizou a reunião agradecendo a todos 78 

os conselheiros pelo ano de 2018 e desejando boas festas. Nada mais havendo a 79 

ser tratado, a Senhora Presidente, às 11h horas, deu por encerrada a reunião e eu 80 

Ana Carolina Tani Kader, primeira secretária, juntamente com Telma Cristina Aulicino 81 

Costa, presidente, assinamos esta ata. 82 

________________________                                __________________________                   83 

Telma Cristina Aulicino Costa                                                 Ana Carolina Tani Kader 84 


