
Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia onze do mês de fevereiro do ano de

dois mil e vinte, na Seção de Participação Comunitária, à Rua XV de novembro, nº

183 – Centro, Santos/SP, teve início, em segunda chamada, a segunda Assembleia

Geral  Ordinária  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:  Item a)  Leitura  e  Deliberação  da  Ata  da  Assembleia  Geral

Extraordinária realizada em 02 de dezembro de 2019 e das Atas das Assembleias

Gerais Ordinárias realizadas em 10 de dezembro de 2019 e 28 de janeiro de 2020;

Item b)  Eleição dos membros da Diretoria Executiva – Gestão 2020/2021;  Item c)

Apresentação  do  Relatório  da  Gestão  2018-2019;  Item  d)  Assuntos  Gerais. A

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

Assembleia.  Item a)  Leitura  e  Deliberação  da  Ata  da  Assembleia  Geral

Extraordinária realizada em 02 de dezembro de 2019 e das Atas das Assembleias

Gerais Ordinárias realizadas em 10 de dezembro de 2019 e 28 de janeiro de 2020. A

primeira secretária Ana Carolina informou que, devido a forte chuva não foi possível

enviar e nem trazer as atas impressas para deliberação da Assembleia. Portanto, as

atas serão deliberadas na AGO de março de 2020. Item b) Eleição dos membros da

Diretoria  Executiva  –  Gestão  2020/2021.  A  presidente  Ana  Bianca  apresentou

Ronaldo Vizine Santiago que foi  indicado pelo governo para presidência do CMI.

Ronaldo falou da importância do Conselho do Idoso em Santos que tem cerca de

20% da sua população de idosos, também contou sobre sua trajetória profissional

sendo atualmente chefe do departamento de Direitos Humanos e Cidadania. Disse

que seu perfil profissional é de por a mão na massa, é prático e pediu engajamento

de todos no fomento das políticas públicas para os idosos. A conselheira  Hidely

Nascimento perguntou qual seria o plano de trabalho de Ronaldo. Ele respondeu

que pretende trabalhar em conjunto com os conselheiros e tem conhecimento dos

casos  de  violência  e  abandono  de  idosos  que  considerou  como eixo  prioritário.

Ronaldo  também  falou  que  pretende  avançar  com  relação  à  efetivação  das

propostas da última Conferência Municipal. Ana Bianca perguntou aos presentes se

mais  alguém gostaria  de  se  candidatar  e  não  houve  mais  nenhum interessado.

Assim, foi aprovado por 17 votos, Ronaldo Santiago como presidente do CMI na

gestão 2020/2021. A presidente pediu para que os interessados em concorrer para
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vice-presidente se manifestassem e somente Flávia Valentino se candidatou.  Ela

falou sobre o trabalho árduo que é participar do Conselho é necessário a união da

sociedade civil com governo para construir a base necessária para que se avance

com os trabalhos relacionados ao Fundo Mundo do Idoso. Flávia também destacou

a importância da continuidade do belo trabalho que a Câmara de Fiscalização vem

desenvolvendo. A Assembleia elegeu Flávia Valentino como presidente do CMI na

gestão 2020/2021com 17 votos. Para primeira secretária, Ana Bianca comunicou a

indicação de Isabel  Cristina Monteiro  Toni  e não tiveram mais candidatos,  assim

como,  para  segunda  secretária  que  só  teve  manifestação  de  Flávia  Yara  Alves

Barbosa. As duas foram eleitas por 17 votos. O presidente da gestão 2020/2021,

Ronaldo, informou que já tinha férias programada para o período de 19 de fevereiro

a 02 de março de 2020 e que não poderá comparecer aos compromissos do CMI.

Item c) Apresentação do Relatório da Gestão 2018-2019. A primeira secretária Ana

Carolina  apresentou  o  Relatório  da  Gestão  2018/2019  para  Assembleia  com

informações sobre os números do Conselho, participações, eventos promovidos e os

desafios para diretoria que assumiu a nova gestão. Ela aproveitou para agradecer

pela oportunidade de poder colaborar fazendo parte de três gestões na diretoria do

CMI e disse que continuará trabalhando como conselheira. A conselheira Cristina

Camargo falou que o Conselho quem agradece a dedicação de Ana Carolina. Após

considerações, a Assembleia aprovou a publicação do relatório por unanimidade.

Item d)  Assuntos Gerais. Isabel convidou a todos para participar do 21º Baile da

Mais Bela Idade que será realizado em 20 de fevereiro às 14h no Clube Vasco da

Gama. Ela falou que os convites estão disponíveis no Fundo Social de Solidariedade

e para adquiri-los basta levar um kit de shampoo e condicionador. A presidente Ana

Bianca agradeceu a todos pela oportunidade e desafio de estar na presidência do

CMI  e  se  colocou  à  disposição.  Nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  a  Senhora

Presidente, deu por encerrada a reunião às 9h45  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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