
Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia nove do mês de agosto do ano de

dois mil e dezenove, no Instituto Vitae Domini, à Av. Pinheiro Machado , 22 conj. 22

– Vila Mathias, Santos-SP, teve início, em segunda chamada, à 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: Deliberação de Resolução Normativa que dispõe sobre a inscrição, no

Conselho  Municipal  do  Idoso,  das  organizações  governamentais  e  não

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

atendimento. A presidente Ana Bianca Flores Ciarlini agradeceu a presença de todos

e  a  disponibilidade  do  espaço  para  realização  da  Assembleia.  Ela  justificou  as

ausências  das  conselheiras  Cristina  Camargo  (UNISANTA)  e  da  vice-presidente

Neusa  Bellei   e  solicitou  que  a  conselheira  e  coordenadora  da  Câmara  de

Legislação, Flávia Valentino, realizasse a condução dos trabalhos. Ela fez a leitura

da  minuta  de  Resolução  Normativa  que  dispõe  sobre  a  inscrição,  no  Conselho

Municipal do Idoso, das organizações governamentais e não governamentais, com

ou  sem  fins  lucrativos,  e  seus  respectivos  programas  de  atendimento.  Após

intervenções dos conselheiros e falta de quórum para deliberação, foi constatada a

necessidade  de  realizar  uma  nova  AGE.  Nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  a

Senhora Presidente, às 12h, 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

Rua XV de novembro, 183 – Centro – Santos/SP – CEP 11.010-151

Tel.: (13) 3261-5129 – e-mail: cmi@santos.sp.gov.br
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