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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

         Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezenove, com 

início às nove horas, na Secretaria Municipal de Saúde, situado na Avenida 

Hercílio Luz, número 688, Bairro: Centro, reuniram-se os Conselheiros: Ana 

Carolina Santos, Juçara Mescke, Izabel dos Anjos, Vanderlea Ana Meller, 

Marelaine Grulke Domingos e a Presidente Leticia Lamas Pinheiro, e havendo 

quórum para as deliberações, iniciou-se a reunião ordinária.

Ordem do dia:

 Leitura da ata anterior;

 Apresentação do extrato bancário do fundo;

 Assuntos diversos.

A presidente, Leticia Lamas Pinheiro, iniciou a reunião desejando bom dia a 

todos. A secretária Ana Carolina procedeu com a leitura da ata anterior, que 

não havendo contestação foi assinada pelos conselheiros. A presidente trouxe 

para conhecimento de todos o livro ATA com material da gestão do CMI 

anterior (do ano 2014 até 2016). 

A presidente Leticia também ressaltou algumas ações que contaram com a 

participação do conselho:

28/05 – Visita ao Lar Filosofia e Cuidados e na Associação Banda Tijuquense 

para entrega do registro no Conselho Municipal do Idoso de Tijucas;

13/06 – Inauguração da enfermaria da Associação Casa Irmã Dulce Lar Santa 

Maria da Paz;

15/06 – Evento municipal “Tijucas em ação” (estande de participação para 

divulgação do Conselho e informações pertinentes como o Dia Mundial de 

Conscientização da Violência ao idoso. 



A presidente ainda, relembrou a necessidade de conversarmos com o Prefeito 

para averiguar a possibilidade de obtermos um local fixo para instalação do 

CMI.

Ficou acordado que os regimentos das comissões serão elaborados, contando 

com plano de trabalho, objetivo e ações pretendidas.

       Assim não havendo mais nada a tratar, a presidente Leticia Lamas 

Pinheiro, agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião. 

Tijucas, 24 de junho de 2019. 
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