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

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

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

Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI com a presença dos 4 

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: Item a) Relatos da Diretoria Executiva; Item b) Revalidação do 7 

Registro da Casa do Sol; Item c) Informes das Câmaras; Item d) Assuntos Gerais. A 8 

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

Assembleia e observou a pouca quantidade de conselheiros e colaboradores na 10 

reunião, desta maneira, a pauta foi reduzida. Item b) Revalidação do Registro da 11 

Casa do Sol. A presidente questionou se havia representante da Casa do Sol para 12 

revalidação do registro junto ao CMI. A srªa Débora se apresentou. Após deliberação 13 

a favor, foi entregue certificado para a instituição. A representante da Secretaria de 14 

Saúde, Rúbia Lorraine Fernandes Valente, solicitou que o Conselho envie ofício para 15 

sua Secretaria pedindo novo suplente, pois a atual, Ana Lucia Pacheco Ramos, não 16 

consegue participar das reuniões. Item c) Informes das Câmaras. A coordenadora 17 

da Câmara de Fiscalização, Maria Regina Freire Martins e a coordenadora da 18 

Câmara de Planejamento, Lília Sampaio comunicaram que as Câmaras realizaram 19 

reunião em conjunto e elaboraram um dos instrumentos para as visitas das 20 

instituições, documento que fará parte da minuta que dispõe sobre a inscrição, no 21 

Conselho Municipal do Idoso, das organizações governamentais, sociais, com ou 22 

sem fins lucrativos e fundações. Desta maneira, a presidente Ana Bianca informou o 23 

cancelamento da AGE para deliberação desta minuta, que seria realizada no dia 10 24 

de outubro, já que os documentos não foram finalizados. Regina falou que na última 25 

reunião da Câmara de Fiscalização foi encaminhado para Diretoria as ILPIs que 26 

estão pendentes de certificado. A conselheira Flávia Valentino ressaltou a 27 

importância da verificação dos documentos entregues pelas instituições estarem 28 

atualizados. Regina ainda comunicou que a próxima reunião da Câmara será no dia 29 

14 de outubro às 9h na sede do CMI. Nada mais havendo a ser tratado, a Senhora 30 

Presidente, às 10h, deu por encerrada a reunião e eu Noêmia Mendes Graciano, 31 

segunda secretária, juntamente com Ana Bianca Flores Ciarlini, presidente, 32 

assinamos esta ata. 33 
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