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REUNIÃO ORDINÁRIA DO  

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE TIJUCAS/SC – CMI. 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, com início às 

quatorze horas e trinta minutos na Associação Casa Irmã Dulce, situada na 

Rua Mal. Deodoro, número cinqüenta e cinco, reuniram-se os Conselheiros:   

Giovana Ronchi Tatsch, Izabel Anjos da Silva, Jucélia Canto Correia, Juçara 

Meschke, Leticia Lamas Pinheiro,  havendo quorum para as deliberações. 

Ordem do dia: 

1) Apresentação e aprovação da ata anterior; 

2) Apresentação das justificativas de ausência; 

3) Assuntos Gerais. 

A secretária Leticia Lamas Pinheiro, informa que a presidente Sra. Aparecida 

Imaculada Alexandre Luz não pode comparecer devido a um compromisso 

inadiável, e solicitou que a mesma presidisse a reunião na sua ausência, 

informa também que os conselheiros Pedro Bianchezzi e Bianca Machado, 

justificaram suas ausências por questões particulares.  A conselheira Leticia 

Lamas Pinheiro, iniciou a reunião desejando boa tarde a todos, seguiu com a 

pauta, efetuando a leitura da ata anterior. A ata foi lida e aprovada por todos os 

presentes.  Na sequência a Conselheira Leticia Lamas Pinheiro, apresentou 

extrato da conta bancária do Fundo Municipal do Idoso, com saldo de sessenta 

e sete mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos, datados 

em trinta e um de janeiro de dois mil e dezoito.   A conselheira Leticia informa 

que na segunda feira dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezoito, esteve 

no Gabinete do prefeito Elói Mariano Rocha, junto com as conselheiras Jucélia 

Luiz Correia, a presidente Aparecida Imaculada Alexandre Luz e o Sr. Luiz 

Carlos Santana Filho, representante da Associação Casa Irmã Dulce, 

procedendo com a assinatura do Termo de Convênio entre a Associação Casa 



Irmã Dulce e este conselho, para execução do Projeto aprovado pelo CMI 

“Promoção da Saúde dos Idosos, prevenção da diminuição da Capacidade 

Funcional dos idosos do Lar Santa Maria da Paz por meio do método 

Pilates”,onde ficou estabelecido o Objetivo, as obrigações das partes, valores, 

fonte de recursos, e vigência. Na sequência a Conselheira Leticia Lamas 

Pinheiro, apresentou extrato da conta bancária do Fundo Municipal do Idoso, 

com saldo de sessenta e sete mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e 

seis centavos, datados em trinta e um de janeiro de dois mil e dezoito, a 

secretária também informa que é necessário organizar os grupos para planejar 

as ações  serem desenvolvidas no decorrer do ano de dois mil e dezoito, 

dentre eles o Plano de Trabalho, a Conferência Municipal do Idoso, elaboração 

dos editais para eleição do Conselho e para captação de recursos e projetos,  a 

secretária também sugeriu que fosse definido um cronograma anual para  

reuniões, e a conselheira Jucélia sugeriu as quintas feiras as 15:00hs, ficando 

definido que discutiríamos com os demais conselheiros para definir melhor dia 

e horário.  Assim não havendo mais nada a tratar, a presidente agradeceu a 

presença de todos e em dois mil e declarou encerrada a reunião, da qual eu 

em quanto secretária lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, será 

assinada por todos os presentes. 

 

Tijucas, 28 de fevereiro de 2018.  
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Leticia Lamas Pinheiro 
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Giovana Ronchi Tatsch                                               Izabel Anjos da Silva  
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Juçara Meschke                                                      Jucélia Canto Correia 

  

 


