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Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Municipal do Idoso – CMI, 1 

realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, às 08h30min em primeira chamada e as 2 

08h45min em segunda chamada, no Espaço do Idoso, à rua Com. Alfaia Rodrigues, 3 

nº 260 – Aparecida, Santos-SP com a participação dos Conselheiros e interessados 4 

com a seguinte ordem do dia: “Capacitação dos conselheiros do biênio 2018-2019”. 5 

A presidente Telma Cristina Aulicino Costa cumprimentou a todos, falou da 6 

importância e do objetivo da AGE na habilitação dos conselheiros para participarem 7 

do Conselho e apresentou as palestrantes Flavia Valentino e Flavia Yara Alves 8 

Barboza. As palestrantes iniciaram a apresentação sobre o tema “Capacitação dos 9 

Conselheiros” iniciando com a explicação do que é um Conselho, especificando o 10 

Conselho Municipal do Idoso com informações institucionais e detalhando as 11 

atribuições, competências e o que é a participação de um conselheiro. As 12 

palestrantes explicaram as competências das Câmaras Setoriais e pormenorizaram 13 

explicações sobre a Câmara de Fiscalização com detalhes e informações práticas da 14 

visita de fiscalização em entidades, onde todo o conteúdo do formulário do registro 15 

de visita foi discutido. Terminada a exposição do conteúdo, as palestrantes 16 

ressaltaram que essa foi uma apresentação básica dentre os muitos aspectos que 17 

devem ser estudados para a participação no Conselho e agradeceram a presença 18 

de todos. A presidente agradeceu às palestrantes pela disponibilidade e colaboração 19 

com o CMI, a Coordenadora de Políticas Públicas do Idoso, Ana Bianca Flores 20 

Ciarlini, pelo espaço utilizado e também agradeceu a presença de todos. Assim foi 21 

encerrada esta AGE às 11h30min e eu Ana Carolina Tani Kader, primeira secretária, 22 

juntamente com Telma Cristina Aulicino Costa, presidente, assinamos esta ata. 23 

_________________________                                __________________________            24 

Telma Cristina Aulicino Costa                                          Ana Carolina Tani Kader 25 


