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ATA DA REUNIÃO  

ORDINÁRIA DO CONSELHO DO IDOSO DE TIJUCAS/SC 

 

Aos vinte três de setembro de dois mil e vinte e um, as 10 horas da 

manhã, 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: - 

Assuntos da diretoria: O secretário fez a leitura da ata anterior e pelos 

presentes foi aprovada por todos. Foi atualizado o conselho sobre o 

expediente da diretoria, e-mails recebidos, recibos a emitir para 

empresas ref. a captações de recursos realizadas pelos proponentes, 

resoluções emitidas, prestações de contas recebidas, saldo conta etc. 

Para aprovação e todos presentes de acordo. Dando sequência o 

secretário apresentou a próxima Pauta: Pautas adicionais do conselho: A 

presidente abrindo a palavra agradeceu a presença de todos. Foi 

novamente debatido em conselho a necessidade da Prefeitura Municipal 

de Tijucas repassar para o Fundo Municipal do Idoso os recursos 

referentes a parte da arrecadação municipal do ano de 2020, para que o 

conselho possa deliberar sobre e realizar diversas ações em prol da 

pessoa idosa. Atualmente os recursos que entram no fundo são somente 

os que as empresas e pessoas físicas doam para aplicação dos projetos 

selecionados nos editais de chamamento público. O FIA de Tijucas já 

recebe anualmente o repasse mas o Fundo do Idoso ainda não. Foi 

explicado pelo secretário que após a última reunião do CMI foi emitido 

ofício a Prefeitura solicitando saber o valor que será repassado ao fundo 

do idoso de Tijucas, mas o mesmo segue ainda sem retorno. Em outro 

momento, a Presidente representando este conselho conseguiu agenda 

com o prefeito municipal que se mostrou aberto a demanda do conselho, 

se mostrou contente em ver os trabalhos do conselho do idoso de Tijucas 

em prol da pessoa idosa e suas ações inovadoras para o idoso. Todos 

conselheiros felizes com o andamento e na espera do retorno da 

prefeitura para deliberar suas ações sobre. Todos os membros de 

acordo, aprovado todos as pautas. PAUTAS ADICIONAIS: O conselho 
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recebeu a visita da conselheira estadual do conselho do idoso, a senhora 

Patrícia Klein que veio conhecer os trabalhos realizados pelo CMI Tijucas 

além de apresentar ao conselho as ações do conselho estadual da 

pessoa idosa. Patrícia ficou muito feliz em conhecer os projetos de 

Tijucas para a pessoa idosa, assim como as ações do CMI Tijucas para 

2021 e 2022. Ela também apresentou aos conselheiros como funciona a 

fiscalização as ILPIS e o papel do conselheiro nestas ações. Deixou 

grande legado de conhecimento e vivências por toda Santa Catarina 

visitando conselhos e vendo de perto a necessidade de lutarmos mais e 

mais pelos direitos da pessoa idosa. Todos os presentes ficaram muito 

gratos pela visita. A Presidente Deda, agradeceu a presença de todos os 

membros na reunião, visitantes 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, 23 de setembro de 2021.           

 

Maria Edésia da Silva Vargas  

Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Tijucas 

 

 

 

 


