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ATA DA REUNIÃO  

ORDINÁRIA DO CONSELHO DO IDOSO DE TIJUCAS/SC 

 

Aos doze de agosto de dois mil e vinte e um, com início às 9 horas, na rua Monsenhor 

Augusto Zucco, 653 – Centro – Tijucas se reuniram os membros do CMI conforme 

convocação no DOM-SC e convocação membro a membro via contato rede 

social/Whatsapp – e também o coletivo grupo CMI na mesma rede e logo assim e 

havendo quórum para as deliberações conforme regimento e lista presencial assinada 

pelos participantes, iniciou-se a reunião ordinária presencial conforme pauta 

divulgação em convocação conforme se lê abaixo: Pauta:- Emissão de Recibos 

patrocínio para empresas;- A presidente apresentou os recibos emitidos e assinados 

pela diretoria para as empresas que destinaram recursos ao fundo municipal do idoso 

no mês de junho e foram repassados via termo de colaboração aos projetos 

aprovados nas chamadas públicas de 2020 e 2021. Para acompanhamento de todos 

membros foram lidos em plenária os valores e projetos em execução através do fundo. 

Todos os membros de acordo, aprovado. Dando sequência o secretário apresentou a 

Pauta:- Assuntos da diretoria: Na oportunidade foram relatadas ao conselho todas 

ações da diretoria no período via resoluções e também os despachos recebidos no 

cotidiano da diretoria. Como ofícios, solicitações, prestação de contas recebidas, saldo 

do fundo e aplicações. A diretoria se reuniu mensalmente deliberando suas ações 

conforme regimento interno, respeitando os decretos da pandemia para os meses 

mais frios. A Presidente ao terminar a última reunião perdeu no mesmo dia o marido 

para a COVID-19 e este conselho respeitando seu período de luto também se 

manifestou com pesar e respeitando seus prazos pessoais para deliberar as ações do 

conselho e assim o fizemos. Todo o conselho de acordo, ações e pauta aprovado por 

todos. A diretoria apresentou também um panorama dos projetos aprovados na 

chamada pública 2021 e a contemplação de ações inovadoras que contribuem com as 

metas e diretrizes do Estatuto Nacional do Idoso. Foi deliberado que se faça via ofício 

a Prefeitura Municipal de Tijucas a solicitação de informações sobre qual o valor que 

será destinado ao Fundo Municipal do Idoso através do valor base da receita do ano 

de 2020. Esta ação se faz necessária e visa dar mais contribuição aos projetos e 

ações deste conselho. O mesmo repasse já acontece anualmente com o FIA 

municipal. Todos os presentes confirmaram a necessidade deste repasse. Buscando 

mais e mais pluralizar as ações do conselho e a promoção dos direitos da pessoa 

idosa através destas ações a plenária aprova a indicação de viagem da diretoria para 

Brasília com todos os custos envolvidos para buscar recursos, emendas, parcerias e 

programas para o fundo municipal do idoso de Tijucas. Assim como a ida a Alesc para 

buscar juntos aos deputados estaduais apoio aos projetos e ações do CMI. Também 

ficou definida a agenda presencial 2021 e 2022 do conselho. Todos os membros de 

acordo, aprovado. Pautas adicionais do conselho: Fala dos membros do CMI, com a 

palavra a membra representante do terceiro setor – UNIVALLI – conselheira Sra. 

Maria Glória Dittrich destacou a emocionante alegria de ver florescer o conselho do 

idoso de Tijucas com ações tão inovadoras e que destacam o protagonismo do idoso, 

promovendo-o ao lugar que merece em nossa sociedade, o lugar de destaque por sua 
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trajetória e contribuição social. Em fala emocionada, a conselheira Sra. Maria Glória 

Dittrich agradeceu a nova diretoria e a todo grupo de conselheiros a oportunidade de 

contribuir de forma efetiva com as ações em prol da pessoa idosa em que a 

Brasilidade, a memória viva do idoso, irá cada vez mais fluir nas ações dos projetos 

em execução e a executar neste conselho. Todos os membros também destacaram 

sua emoção deste fazer. Participar do conselho de forma ativa visando que nossas 

ações em prol da pessoa idosa atinjam mais e mais idosos da cidade e que através 

deste trabalho tenham mais qualidade de vida ativa. A Presidente Deda, agradeceu 

emocionada a presença de todos os membros na reunião e destacou a importância de 

seguirmos juntos nesta construção social do bem. Eu, João Daniel Ramos secretário 

deste conselho, secretariei está reunião e assim encerramos a reunião desejando 

estimas e apreço aos presentes.   

 

 

Tijucas, 12 de agosto de 2021.          

 

Maria Edésia da Silva Vargas  

Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Tijucas 

 

 

 

 


