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ATA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

         Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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, Izabel dos Anjos, Cleber S. Ramos, Pedro Bianchezzi, Cleusa Portella, 

Izabel dos Anjos 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 das atas anteriores do 

mês de junho e julho, que não havendo contestação foi assinada pelos 

conselheiros. Os conselheiros representantes da Univali não estavam 

presentes.  

Leticia continuou a reunião apresentando e dando as boas-vindas ao novo 

conselheiro Cleber. Em seguida, a presidente informou sobre a aquisição de 

um espaço físico para instalação do CMI. A sala fica localizada no piso superior 

da rodoviária e os móveis serão obtidos com recursos do fundo municipal.  

Apresentou-se o extrato bancário do fundo no mês anterior com R$ 

110.344,94.  

 Leticia nos informou sobre a Conferência Estadual do Idoso que 

acontecerá dia 02 de setembro na Universidade Federal de Santa Catarina – 



UFSC, e sobre a participação da delegada Cleusa. O conselheiro Cleber 

também se dispôs a participar do evento.  

 Foi discutido sobre o espaço disponível no Casarão Galotti que poderia 

ser utilizado para atividades ao público idoso. Os conselheiros irão amadurecer 

a ideia e refletirão posteriormente. 

 A presidente também repassou aos conselheiros sobre a visita da 

vereadora Maria Edesia Vargas que se fez presente para conhecer melhor o 

funcionamento do Conselho e discutir políticas públicas. 

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

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

 

 

Tijucas, 26 de agosto de 2019.  
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