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ATA Nº 10
DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE
TIJUCAS/SC – CMI.
Aos dezessete dias do mês de novembro 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, Neuza Cardoso, Luiz Carlos Santana Filho, Maria
Elizia Stein Silva, a Presidente Maria Aparecida Alexandre e substituindo o
secretário

executivo Gilmar Martins a conselheira; Leticia Lamas Pinheiro.

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 Maria Aparecida Alexandre iniciou a reunião dando boa
tarde a todos e seguiu com os assuntos da pauta. 1) Apresentação e
aprovação da ATA anterior; A Presidente Maria Aparecida Alexandre,
apresenta a ATA anterior para aprovação, ficando a mesma aprovada. 2)
Apresentação das justificativas de ausência; A Presidente Maria Aparecida
relata que estamos encerrando o ano assim como sua Gestão e sugere que no
próximo ano sejam solicitados novas indicações para os conselheiros que tem
se ausentado, de maneira que estes conselheiros participem ativamente do
Conselho. 3) Assuntos Gerais; A Conselheira Leticia Lamas Pinheiro informa
que encaminhou para o setor de Publicidade e Propaganda da Prefeitura, e
mail solicitando inclusão do CMI na página da Prefeitura, e mail este que foi
respondido informando que a inclusão seria realizada no decorrer da semana.

O Conselheiro e vice presidente Luiz Carlos declarou que iria verificar a
possibilidade de substituir a Presidente Maria Aparecida, quando a mesma
desligar-se da Secretaria da Ação Social na qual é representante, seu Luiz
Carlos afirma que precisa avaliar bem se pode assumir a presidência visto que
é

representante do Lar Santa Maria da Paz, a única ILPI do município,

podendo ser caracterizado como interesse em comum, o Conselheiro Luiz
Carlos também questionou quanto a criação da conta do Fundo Municipal do
Idoso, onde a Presidente informou que estaria sendo resolvido no decorrer da
semana com o contador da Prefeitura e com a secretária da Secretaria de Ação
Social Sheila Dias. O Conselheiro Pedro Bianchezzi solicitou a troca da data da
ultima reunião do ano para dia 12 de dezembro de 2016, sendo acatada por
todos. 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, secretária executiva substituta deste conselho, lavrei a presente ata
que, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Tijucas, 17 de novembro de 2016.

_________________________________________
Maria Aparecida Alexandre
Presidente

______________________________
Leticia Lamas Pinheiro
Conselheira

______________________________
Maria Elizia Stein Silva
Conselheira

____________________________
Luiz Carlos Santana Filho
Vice Presidente

____________________________
Neuza Cardoso
Conselheira

___________________________________
Pedro Francisco Bianchezzi

