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

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

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

Assembleia Geral Extraordinária 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: Deliberação de Resolução Normativa que dispõe sobre a 7 

inscrição, no Conselho Municipal do Idoso, das organizações governamentais e não 8 

governamentais, com ou sem fins lucrativos, e seus respectivos programas de 9 

atendimento. A presidente Ana Bianca Flores Ciarlini cumprimentou a todos e deu 10 

início à Assembleia. A primeira secretária Ana Carolina fez a leitura da minuta e após 11 

considerações dos conselheiros foi deliberado que será realizada nova AGE em 10 12 

de outubro às 8h30 na sede do CMI para deliberação de duas minutas distintas de 13 

Resolução Normativa: uma que trata da inscrição e revalidação somente de 14 

instituições de atendimento permanente e outra da inscrição e revalidação das 15 

organizações governamentais, organizações sociais, com ou sem fins lucrativos e 16 

fundações. Foi deliberado ainda que a Câmara de Planejamento e de Fiscalização 17 

se reunirão  no dia 20 de setembro às 9h na sede do CMI para construção de dois 18 

instrumentos de visitas, um para cada minuta, com base no que já é utilizado. Em 19 

seguida, deverão ser enviados para avaliação da Câmara de Legislação, que se 20 

reunirá em 26 de setembro às 9h na sede do CMI e também reformulará as minutas 21 

adequando-as, já que foram divididas, e acrescentando a revalidação da inscrição 22 

em cada uma delas, devendo discutir também sobre a questão operacional para os 23 

procedimentos colocados. Em seguida, esta Câmara deverá enviar as minutas até 24 

dia 10 de outubro para Diretoria Executiva do CMI. Nada mais havendo a ser 25 

tratado, a Senhora Presidente, às 12h05min, deu por encerrada a reunião e eu Ana 26 

Carolina Tani Kader, primeira secretária, juntamente com Ana Bianca Flores Ciarlini, 27 

presidente, assinamos esta ata. 28 

________________________                                __________________________                  29 

Ana Bianca Flores Ciarlini                                                       Ana Carolina Tani Kader 30 


