
Às nove horas do dia vinte e cinco do mês de junho do ano de dois mil e dezenove,

na  Seção de Participação Comunitária, à Rua XV de novembro, nº 183 – Centro,

Santos/SP, teve início, em segunda chamada, Assembleia Geral Extraordinária do

Conselho  Municipal  do  Idoso  –  CMI  com  a  presença  dos  conselheiros  e

colaboradores, cujas assinaturas constam na lista de presença acostada ou anexada

como parte integrante a esta ata para deliberar a seguinte ordem do dia: Eleição

para  presidente  e,  caso  necessário,  recomposição  da  Diretora  Executiva  do

Conselho  Municipal  do  Idoso.  A  presidente  interina  Ana  Bianca  Flores  Ciarlini

cumprimentou a todos e apresentou as justificativas de ausência dos conselheiros:

Benalva  (UNISANTOS),  Zuleika  (OAB),  Cristina  (UNISANTA),  Eliza  (Instituto

Energia) e Ângela (Idosos).  Ana Bianca se colocou à disposição para assumir  a

presidência do Conselho o que julga mais coerente já que está como coordenadora

do  idoso  de  Santos,  vice-presidente  do  CMI  e  tem  acompanhado  o  trabalho

desenvolvido.  Carolina  Doth  (OAB)  também  se  manifestou  para  assumir  a

presidência falando sobre sua atuação como presidente da Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa Idosa da OAB/Santos.  A presidente interina colocou em votação

a escolha de novo presidente do CMI e os conselheiros se manifestaram sendo

eleita Ana Bianca com 22 votos contra 2 votos de Carolina. Desta forma, também

teve que ser escolhido novo vice-presidente do CMI. As conselheiras Carolina (OAB)

e Neuza Bellei (Idosos) se candidataram. A Assembleia elegeu Neuza como vice-

presidente do Conselho com 20 votos contra 2 votos para Carolina e 2 abstenções.

Neuza agradeceu e lembrou que a prioridade do trabalho do Conselho é o idoso.

Nada mais  havendo a ser  tratado,  a Senhora Presidente,  às 09h35min,  deu por

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

com Ana Bianca Flores Ciarlini, presidente, assinamos esta ata.

________________________                                __________________________

Ana Bianca Flores Ciarlini                                                       Ana Carolina Tani Kader
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