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ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, com início às dez
horas, na Secretaria Municipal de Assistência Social, situado na Rua José
Joaquim

Santana,

número

36,

Bairro:

Universitário,

reuniram-se

os

Conselheiros: Cleber S. Ramos, Pedro Bianchezzi, Cleusa Portella, 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;
 Apresentação do extrato bancário do fundo;
 Assuntos diversos.

A presidente, Leticia Lamas Pinheiro, iniciou a reunião desejando bom dia a
todos, na sequência procedeu com a leitura da ata anterior, e não havendo
contestação foi assinada pelos conselheiros.
Os conselheiros Ana Carolina Santos, Juçara Meschke, e Izabel dos Anjos,
justificaram suas ausências. Apresentou-se o extrato bancário do fundo no mês
anterior com saldo de R$ 318.199,01. Na sequência a presidente informou que
deste montante R$ 180.700,59, será repassado a Projetos aprovados na
Chamada Pública 002/CMI/2019, conforme estabelecido no respectivo edital.
No que tange aos Projetos. Fora apresentado a Prestação de contas dos
projetos executados no ano de 2019 a todos os conselheiros, bem como seu
detalhamento, analise e parecer, será emitido mediante resolução deste
conselho, e da equipe de fiscalização composta por Juçara, Leticia e Isabel. Na

sequência a Presidente informou que a administração municipal em conjunto
com a Secretaria Municipal de Assistência Social, aderiu a Estratégia Brasil
amigo da Pessoa Idosa, um Projeto de suma importância para o município e
para a população idosa que contará com o suporte e fiscalização do conselho,
em conjunto com a administração, um Projeto que fomenta a Politica Pública
voltada a pessoa idosa, estabelece metas obrigatórias e opcionais, e articula
todos os segmentos sociais e políticos municipais, além da população, e
sociedade civil.
Assim não havendo mais nada a tratar, a presidente Leticia Lamas
Pinheiro, agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião.

Tijucas, 27 de janeiro de 2020.

______________________________
Leticia Lamas Pinheiro
Presidente

____________________________
Anadir Gianesini
Conselheira

______________________________
Cleber S. Ramos
Conselheiro

______________________________
Cleusa Terezinha Portella
Conselheira

______________________________
Pedro Bianchezzi
Conselheiro

