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Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI, realizada no dia 2 

20 de dezembro de 2017, às oito horas e trinta minutos, em primeira chamada e às nove horas em 3 

segunda, no auditório do Espaço do Idoso sito à Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 260 4 

Aparecida - Santos/SP com a participação dos Conselheiros e Colaboradores para, de acordo 5 

com Convocação publicada no Diário Oficial da cidade de Santos/SP, no dia 12 de dezembro de 6 

2017, deliberar a seguinte ordem do dia: Deliberação sobre os indicadores de metas para o 7 

Programa de Participação Direta nos Resultados – PDR, da Ouvidoria Municipal. O 8 

presidente Devanir Paz cumprimentou a todos e iniciou a apresentação de cada uma das 16 9 

(dezesseis) propostas escolhidas como prioritárias para o encaminhamento ao Departamento de 10 

Ouvidoria, Transparência e Controle da Prefeitura Municipal de Santos. Foi decidido o 11 

encaminhamento de 13 (treze) propostas, as quais foram colocadas no formulário fornecido pelo 12 

Departamento, com as ações sugeridas correspondentes a cada uma delas e indicando a 13 

Secretaria competente para que cada objetivo fosse atingido. Terminada a realização do trabalho 14 

o presidente teve que se ausentar e a primeira secretária Ana Carolina finalizou o preenchimento 15 

do formulário juntamente com os conselheiros presentes. Ana Carolina aproveitou para colocar 16 

em deliberação com a assembleia a dificuldade encontrada para realizar a próxima Assembleia 17 

Geral Ordinária - AGO de 09 de janeiro de 2018, no Paço Municipal com a presença do prefeito, 18 

conforme sugerido na AGO passada, visto que o prefeito não estaria disponível nesta data. Ficou 19 

decidido que a data da AGO não seria alterada. Foi sugerido para a realização da Assembleia o 20 

auditório do Museu Pelé como primeira alternativa ou o Espaço do Idoso e a Ana Carolina ficou de 21 

verificar a disponibilidade do uso do Museu. As ausências documentadas dos conselheiros foram: 22 

População Idosa - Josefa Santos Menezes, SEDUC - Cássia Edwiges Pagano Augusto, SEAS - 23 

Adriana Bongiovanni de Freitas, SEMAM - Carlos Américo de Bulhões Brasilico, UNISANTA - 24 

Cristina Maria S de C de Almeida, OAB - Telma Cristina Aulicino Costa, Conselho Regional de 25 

Psicologia - Mirnamar Pagliuso. Assim é encerrada a AGE às 11h30min e eu Ana Carolina Tani 26 

Kader, primeira secretária, juntamente com Devanir Paz, presidente, assinamos esta ata. 27 

_________________________                                         __________________________   28 

     Devanir Paz                                                                             Ana Carolina Tani Kader 29 
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