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ATA DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO IDOSO DE TIJUCAS/SC

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um, com início às
15horas, na rede social whatsapp em razão da pandemia da COVID-19 conforme
convocação para reunião extraordinária deste conselho no DOM-SC, reuniram-se os
conselheiros presentes na reunião digital conforme presença no grupo intitulado –
CONSELHO DO IDOSO TIJUCAS e logo assim e havendo quórum para as
deliberações, iniciou-se a reunião extraordinária conforme pauta divulgação em
convocação conforme se lê abaixo: Pauta:- Emissão de Recibos patrocínio para
empresas;- Assuntos da diretoria (Edital 2021, abertura cadastro de novas entidades e
atualização, eleição diretoria cargo secretário).- Pautas adicionais do conselho. A
Presidente do conselho iniciou a reunião com leitura da ata anterior, e após lida sem
nada a declarar os presentes foi aprovada. A presidente apresentou os recibos
emitidos e assinados por ela para a Empresa Koch no valor total de 60 mil reais,
sendo 21 mil reais para o Projeto 001/2020 – Manutenção da área de Fisioterapia e
Pilates - Chamada Pública 002/CMI/2020 – Entidade LAR SANTA MARIA DA PAZ e
39 mil reais para o Projeto 001/2020 – Projeto Instalação sistema Fotovoltaico Chamada Pública 002/CMI/2020 – Entidade LAR SANTA MARIA DA PAZ, conforme
projetos aprovados a captar recursos em edital publicado por gestão anterior.
Recursos estes já depositados na conta do fundo do idoso conforme comprovante da
empresa doadora. Dando sequência a presidente apresentou os assuntos da diretoria
– em foco conforme previsto na ata anterior de posse a eleição direta ao cargo de
secretário da diretoria do conselho, convidou os presentes a concorrência ao cargo,
apresentou-se então o Sr. João Daniel Ramos – representante do terceiro setor da
A.N Produções Culturais de Tijucas e na oportunidade apresentou-se aos presentes
para concorrer a vaga, não havendo mais concorrentes, os presentes iniciaram sua
eleição direta ficando o resultado o Sr. João Daniel Ramos eleito secretário da
diretoria do conselho municipal do idoso de Tijucas. O mesmo agradeceu a confiança
e apresentou suas metas para o conselho visando somar e contribuir com a
democratização do acesso as políticas para o idoso de Tijucas. Seguindo na pauta a
presidente cumprimentou o secretário eleito e solicitou aos presentes que seja iniciada
a abertura de cadastro de novas entidades e atualização das entidades já cadastradas
no conselho por meio de sua documentação. De acordo os presentes com todas as
pautas apresentadas por fim a presidente relatou a necessidade da abertura e
publicação do edital de captação de recursos 2021 a ser elaborada pela diretoria e
com análise mensal de projetos visando atender uma demanda apresentada pelas
empresas com lucro real que podem doar seus recursos de forma mensal, e não só
anual ou semestral. Porém neste momento com o edital último publicado as entidades
só podiam num pequeno prazo apresentar seus projetos para seleção. Visando
democratizar o acesso, atender a demanda das empresas que visam ter mais opções
de projetos aprovados para patrocínio via fundo do idoso e visando ainda capacitar
entidades para que estejam aptas a apresentar seus projetos ao fundo do idoso
contribuindo com uma verdadeira política pública que chegue a todos idosos e bairros
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de Tijucas a pauta foi aprovada pelos presentes. Os presentes sem nada a declarar, a
presidente Maria Edésia agradeceu os presentes, determinou ao secretário elaboração
da ata e resoluções a serem publicadas por esta presidente ao cumprimento das
ações deliberadas nesta reunião.
Eu, João Daniel Ramos secretário deste conselho, secretariei está reunião e assim
encerramos a reunião desejando estimas e apreço aos presentes.

Tijucas, 25 de março de 2021.

Maria Edésia da Silva Vargas
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Tijucas
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