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ATA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

         Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, com início 

às dez horas e trinta minutos, na Secretaria Municipal de Saúde, situado na 

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

Conselheiros: Cleusa Terezinha Portella, Pedro Francisco Bianchezzi, Juçara 

Mescke, Izabel dos Anjos Marques da Silva, Rosangela Ioni de Bernardi, 

Anadir Gianesini e  a Presidente Leticia Lamas Pinheiro, e havendo quórum 

para as deliberações, iniciou-se a reunião ordinária. 

Ordem do dia: 

 Leitura da ata anterior; 

 Leitura das correspondências recebidas 

 Assuntos diversos. 

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

todos, informando que a Professora Maria Glória Dittrich, justificou sua 

ausência devido a compromissos profissionais, assim como a secretária Ana 

Carolina Santos. A presidente procedeu com a leitura da correspondência 

recebida, em quatro de abril de dois mil e dezenove, remetida pela Univali, 

indicando suas conselheiras representantes, professora Glória Dittrich como 

titular e professora Vanderlea Ana Meller como suplente. Na sequência, 

procedeu com a leitura dos decretos 1415/2019 e 1418/2019, de nomeação 

dos novos conselheiros. Na ausência da secretária Ana Carolina, a presidente 

solicitou que a conselheira Cleuza Portella procedesse com a leitura da ata 

anterior, que após ser lida, foi aprovada por todos os presentes.  

Na sequência a Conselheira Leticia ressaltou a importância de divulgarmos  o 

Edital de Chamamento Público, que encontra-se em aberto,  referente a 



seleção de Projetos a serem autorizados a realizar captação de recursos 

integral e ou parcial, para posterior celebração de TERMO DE 

COLABORAÇÃO, para o ano de dois mil e dezenove, tendo o período para 

credenciamento, até nove de maio de dois mil e dezenove. Quanto ao 

Regimento Interno, identificando que se faz necessário inúmeras alterações, 

optou-se por estudá-lo melhor e posteriormente apresentá-lo em votação. Os 

extratos da conta do Fundo Municipal do Idoso, foram apresentados, sendo 

que a conta movimento encontra-se com saldo zero e da conta aplicação do 

mês de março com saldo de cento e trinta e nove mil, seiscentos e quatro reais 

e setenta e dois centavos. Com a alteração de alguns membros do conselho, 

fez se necessário a reestruturação das comissões técnicas, sendo  redefinidas 

na data de hoje, conforme afinidades e áreas de interesse, ficando composta a 

Comissão de Capacitação e Promoção dos Direitos do Idoso pelas 

conselheiras: Maria Glória, Ana Carolina e Leticia Lamas, na Comissão 

Cadastro, Registro e documentação das entidades: Cleusa, Juçara e Leticia e 

na Comissão Acompanhamento e Avaliação do Fundo Municipal do Idoso,os 

conselheiros: Leticia, Izabel e Pedro. Na sequência a conselheira Anadir 

sugeriu que definíssemos um cronograma anual para as reuniões plenárias, 

sendo decidido que as próximas reuniões acontecerão, em  toda ultima 

segunda feira do mês, as 09:00 horas,no período matutino, e na possibilidade 

de cair em feriado realizar-se a na penúltima segunda feira do mês. 

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

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

 

Tijucas, 29 de abril de 2019.  
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