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ATA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Aos Vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte, com início às
dezessete horas, no modo virtual, pelo Wattzap, reuniram-se os Conselheiros:
Cleber S. Ramos, Pedro Bianchezzi, Cleusa Portella, Anadir Gianesini, Juçara
Meschke e a Presidente Leticia Lamas Pinheiro, e havendo quórum para as
deliberações, iniciou-se a reunião extraordinária.

Ordem do dia:
 Leitura da ata anterior;
 Apresentação do extrato bancário do fundo;
 Assuntos diversos.

A presidente, Leticia Lamas Pinheiro, iniciou a reunião desejando boa tarde a
todos, na sequência procedeu com a leitura da ata anterior, e não havendo
contestação foi assinada pelos conselheiros.
Os conselheiros Ana Carolina Santos, Maria Glória Dittrich e Izabel dos Anjos,
justificaram suas ausências. A presidente informa que devido a pandemia o
processo de eleição das entidades bem como da nova composição do
conselho, necessitam de prorrogação e para tanto a mesma enviou oficio 004
2020 “ad referendum” ao Prefeito, solicitando prorrogação do decreto
municipal, com vistas a assegurar a continuidade da prestação de serviços por
este colegiado. Apresentou-se o extrato bancário do fundo no mês anterior com
saldo de

R$ 173.472,61. Na sequência a presidente informou que a

Associação casa Irmã Dulce, solicitou por meio do oficio 59 2020 apoio técnico
para possivel contratação de funcionários para suprir a carencia de

funcionários neste momento de Combate ao COVID, visto que se faz urgente,
pela gravidade da pandemia, além da situação financeira da Instituição, sendo
orientado a apresentar um plano de trabalho para este pleito, o que foi feito
posteriormente em 21 de julho de 2020. A presidente procede com a leitura do
Plano, bem como as considerações pertinentes, questionanda pela conselheira
Cleusa sobre se este recurso seria solicitado para outras instituições ou
somente aportado pelo FMDI, a presidente explica que especificamente este
plano fora apresentado com o intuito de pleitear recursos deste fundo, e se
assim aprovado por este conselho. Considerando a gravidade da situação de
crise e emergencia, além do risco de fechamento da Instituição Associação
Casa irmã Dulce, este conselho decide pela aprovação do plano e autoriza
transferencia do montante de R$ 53.400,00, para contratação temporária de 2
enfermeiros e 6 técnicos, neste periodo de pandemia. Ainda sobre a situação
de emergencia este conselho decide pela compra de 1000 testes rápidos de
detecção de covid a ser utilizado em pessoas a partir de 60 anos, respeitando
os critérios de realização padrodizado pela OMS, sendo assim doados a SMS
para uso exclusivo da população idosa. Na sequência a Presidente informou
que ja protocolou na Prefeitura a solicitação de Parecer Juridico para o Edital
de Chamamento Publico com a finalidade de apresentação de propostas para
captação de recursos, com as devidas alterações aprovadas por este conselho
como prorrogação do periodo para apresentação de propostas em aberto e
retirada da clausula de retenção em prol do FMI, levando em consideração este
periodo de pandemia e os reflexos do mesmo nos próximos meses.
Assim não havendo mais nada a tratar, a presidente Leticia Lamas
Pinheiro, agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião.

Tijucas, 23 de julho de 2020.
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