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Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de setembro do ano de dois 1 

mil e dezoito, na Seção de Participação Comunitária, à Rua XV de novembro, nº 183 2 

– Centro, Santos-SP, teve início, em segunda chamada, à segunda Assembleia 3 

Geral Extraordinária - AGE do Conselho Municipal do Idoso – CMI com a presença 4 

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

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

ordem do dia de pauta única: Deliberação da Minuta de Resolução Normativa 7 

que dispõe sobre o Regulamento da X Conferência Municipal da Pessoa Idosa. 8 

A vice-presidente Ana Bianca Flores Ciarlini cumprimentou a todos e deu início à 9 

Assembleia. As justificativas dos conselheiros ausentes foram: Hilda Maria 10 

Gonçalves Pereira – Secretaria de Educação e José Osvaldo Teixeira Junior e 11 

Marcelo Coffani de Vita – Serviço Social do Comércio – SESC. A conselheira Flavia 12 

Valentino procedeu à leitura da Minuta que foi acompanhada por todos via projeção 13 

em tela. Os conselheiros fizeram destaques em alguns itens da Minuta. Terminada a 14 

leitura foi aberta a palavra para que os conselheiros que fizeram os destaques 15 

externassem as suas considerações. A primeira secretária Ana Carolina fez as 16 

correções sugeridas, digitalmente, em todo texto e a Minuta foi aprovada pela 17 

Assembleia para a publicação. A vice-presidente aproveitou para reforçar a 18 

importância da presença e do comprometimento de todos os presentes. Nada mais 19 

havendo a ser tratado, a Senhora Vice-Presidente, às 09h44min horas, deu por 20 

encerrada a reunião e eu, Ana Carolina Tani Kader primeira secretária, juntamente 21 

com Ana Bianca Flores Ciarlini, vice-presidente, assinamos esta ata. 22 

 23 

_________________________                                __________________________            24 

Ana Bianca Flores Ciarlini                                                      Ana Carolina Tani Kader 25 


