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ATA Nº 11
DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
IDOSO DE TIJUCAS/SC – CMI.
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, com início
às quatorze horas, na Secretaria de Ação Social de Tijucas, situada na Rua
José Joaquim Santana, número trinta e seis, reuniram-se os Conselheiros:
Pedro Francisco Bianchezzi, Maria Flores, Gilmar Martins, Bernardino Indalicio
da Silva, Jucélia C. Luiz Correia, Claudia Maria Schizzi, Leticia Lamas Pinheiro
e a Presidente Aparecida Imaculada Alexandre Luz. Havendo quorum para as
deliberações.
Ordem do dia:
1) Apresentação e aprovação da ATA anterior;
2) Apresentação das justificativas de ausência;
3) Assuntos Gerais;
A presidente Sr(a) Aparecida Alexandre iniciou a reunião dando boa
tarde a todos e prosseguiu com os assuntos da pauta.
1) Apresentação e aprovação da ATA anterior; A Presidente, solicita a
Conselheira Letícia Lamas Pinheiro que proceda com a leitura da ATA anterior
para aprovação, ficando a mesma aprovada.
2) Apresentação das justificativas de ausência; A Presidente Aparecida
Alexandre relata que estamos encerrando o ano assim como sua Gestão visto
que está se desligando da Secretaria de Ação Social, e assim como previsto no
nosso Regimento interno, automaticamente se desligando desta representação
também. Muito preocupada com a situação do Conselho, pois saindo da
Presidência do Conselho, seu sucessor, o vice presidente Sr. Luiz Carlos que

deveria substituí-la, apresenta interesse pessoal devido sua representação do
Lar Santa Maria da Paz, entidade que concorrerá aos recursos provenientes
da criação do Fundo Municipal do Idoso, então o Conselho decidiu que não
seria adequada a substituição. Aproveitamos a ocasião para destituir do
Conselho devido às faltas injustificadas a seguinte conselheira titular: Lunalva
Soares e sua suplente Maria Flores que informou que não pode participar do
Conselho por motivos particulares e sugeriu como a Presidente Aparecida
Alexandre se desliga da Secretaria da Ação Social que a mesma a substitua
representando o meio urbano. Colocada está sugestão em discussão o
conselho aprova, ficando definido que a suplente Jucélia C. Luiz Correia, da
Presidente Aparecida Alexandre passa a titular representando a Secretaria de
Ação Social, assim como a Presidente passa a representar o meio urbano e o
conselheiro Gilmar Martins que também está se desligando da representação
da Secretaria de cultura, juventude e Direitos Humanos, passa a suplente da
conselheira Aparecida Alexandre. Este Conselho não vê necessidade de nova
eleição e opta por unanimidade pela manutenção da conselheira Aparecida
Alexandre como Presidente deste conselho, agora representando o meio
urbano e como seu suplente o conselheiro Gilmar Martins, assim como
representando agora como titular a Secretaria de Ação Social a conselheira
Jucélia Correia.
3) Assuntos Gerais; A Conselheira Leticia Lamas Pinheiro informa que o setor
de Publicidade e Propaganda da Prefeitura, já incluiu o CMI na página da
Prefeitura, apresentou formulários de cadastro das entidades, roteiro de plano
de trabalho, modelo de edital e requerimento para inscrição no conselho.
Quanto a abertura da conta do Fundo Municipal do Idoso, bem como o CNPJ, a
Presidente informou que já foi protocolado a solicitado junto a Prefeitura e na
próxima sexta já estaríamos com a conta aberta. O Conselheiro Bernardino
Indalicio da Silva, disse que acha fundamental que os trabalhos sejam
continuados em 2017, então manter no Conselho pessoas comprometidas com
a causa como os conselheiros Aparecida e Gilmar, para que no próximo ano
com a conta criada e com recursos conseguiremos sair da teoria e partir para a
pratica, pois hoje já estamos com o Conselho organizado então no próximo ano
é só dar continuidade aos trabalhos e efetivar a luta por melhorias na Politica
Municipal do Idoso. Assim não havendo mais nada a tratar, a presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu,
Leticia Lamas Pinheiro, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada,
será assinada por todos os presentes.

Tijucas, 12 de dezembro de 2016.

_________________________________________
Aparecida Imaculada Alexandre Luz
Presidente

______________________________
Leticia Lamas Pinheiro
Conselheira

______________________________
Gilmar Martins
Conselheira

_____________________
Bernardino Indalicio da Silva
Conselheiro

____________________________
Jucélia Luiz Correia
Conselheira

____________________________
Claudia Maria Schizzi
Conselheira

__________________________
Pedro Francisco Bianchezzi
Conselheiro

