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ATA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO  

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE TIJUCAS/SC – CMI. 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, com início às 

quinze horas, na Associação Casa Irmã Dulce, situada na Rua Mal. Deodoro, 

número cinqüenta e cinco, reuniram-se os Conselheiros:  Giovanna Ronchi 

Tatsch, Leticia Lamas Pinheiro, Geisiane Nunes, Izabel Anjos da Silva, Juçara 

Meschke, Vagner dos Anjos, Bianca Machado e  a Presidente Aparecida 

Imaculada Alexandre Luz,  havendo quorum para as deliberações. 

Ordem do dia: 

1) Apresentação e aprovação da ata anterior; 

2) Apresentação das justificativas de ausência; 

3) Leitura das correspondências recebidas; 

4) Assuntos Gerais. 

A presidente Sra. Aparecida Imaculada Alexandre Luz iniciou a reunião 

desejando boa tarde a todos e seguiu com a pauta, solicitando que a Secretária 

procedesse com a leitura da ata anterior. A ata foi lida e aprovada por todos os 

presentes.  Na sequência a Conselheira Leticia Lamas Pinheiro, seguiu 

informando que as providências tomadas em relação a ultima reunião datada 

em trinta e um de agosto de dois mil e dezessete, em relação a solicitação de 

troca de titularidade dos conselheiros Luiz Carlos e Geisiane Nunes, foram 

realizadas com sucesso estando formalizada as respectivas trocas de 

titularidade. A secretária procedeu com a leitura do Processo do Ministério 

Público que solicitou a este conselho informações sobre os repasses a conta 

do Fundo Municipal do Idoso, de maneira que os extratos bancários foram 

anexados e encaminhados com oficio ao órgão em questão, aproveitando o 

assunto a secretária informa que o Conselho assim como o FMI encontran-se 

cadastrados na receita federal, e no Conselho Nacional do Idoso, aptos então 



para captação de recursos.  Na sequência a presidente deu por iniciada a 

votação para vice presidência deste conselho, onde a Conselheira Bianca 

Machado candidatou-se e foi votada por unanimidade. A presidente informou 

que o saldo da conta do Fundo Municipal do Idoso na presente data.  A  vice 

presidente Bianca Machado informou que haverá encerramento dos grupos no 

dia 07 de dezembro, sugerindo que o conselho se fizesse presente, na ocasião 

a conselheira Leticia Lamas sugeriu que a ação social fizesse um banner para 

divulgação do Conselho, sem mais assuntos a tratar a presidente Aparecida 

Alexandre, declarou por encerrada a reunião, da qual eu enquanto secretária 

lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os 

presentes. 

 

 

Tijucas, 19 de outubro de 2017.  
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