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

no dia 20 de junho de 2017, às oito horas e trinta minutos em primeira chamada e às nove 2 

horas, em segunda chamada no Espaço de Participação Comunitária, sito a Rua XV de 3 

novembro, nº 183 – Centro, Santos-SP para com a participação dos Conselheiros 4 

deliberarem a seguinte ordem do dia: “Reavaliação da minuta de edital de chamamento 5 

público que dispõe sobre a seleção de projetos a serem financiados com recursos do 6 

Fundo Municipal do Idoso de Santos - FMI/SANTOS”. O presidente Devanir Paz 7 

cumprimentou a todos e falou da importância da AGE para que ficassem resolvidas 8 

algumas dúvidas contidas no texto da minuta do Edital e fossem feitas as alterações que a 9 

plenária julgasse necessárias, antes da reapresentação da minuta ao Departamento 10 

Jurídico da Prefeitura Municipal de Santos. O presidente apresentou as justificativas dos 11 

conselheiros ausentes: Marilene Andrade (INSS), Carmen Coton (Residencial Vila Rica) e 12 

Edison Nascimento (ANAPI) e iniciou a assembleia apresentando o texto da minuta com 13 

projeção em tela para que cada capítulo e os respectivos artigos do edital fossem lidos, 14 

analisados e dirimidas as questões. Todo o conteúdo da minuta foi reanalisado, foram 15 

sugeridas alterações no texto de alguns artigos para melhorar o entendimento do objetivo 16 

do CMI na seleção dos projetos e para garantir a uniformidade da terminologia usada. 17 

Ficaram decididas na assembleia: a realização de uma Resolução Normativa (RN) 18 

indicando a documentação necessária para que as Organizações Governamentais se 19 

inscrevam; a importância de uma publicação oficial do CMI convidando as Organizações 20 

da Sociedade Civil e as Governamentais para inscreverem projetos e alertando para a 21 

necessidade destas Organizações estarem inscritas no CMI para poderem participar do 22 

processo seletivo; e também que seja feita a efetivação dos componentes da Comissão 23 

de avaliação e monitoramento através de uma RN. Sem mais nada a tratar, o Presidente 24 

deu por encerrada a reunião de pauta única às 12horas e 06 minutos e eu Ana Carolina 25 

Tani Kader, 1ª secretária, juntamente com Devanir Paz, presidente, assinamos esta ata. 26 

 27 

______________________                                           _______________________ 28 

            Devanir Paz                                                            Ana Carolina Tani Kader 29 


