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ATA Nº 12  

DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO 

IDOSO DE TIJUCAS/SC – CMI. 

          Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete com início às 

quatorze horas, na Associação Casa Irmã Dulce, situada na Rua Mal. Deodoro, 

número cinquenta e cinco, reuniram-se os Conselheiros: Pedro Francisco 

Bianchezzi, Gilmar Martins, Bernardino Indalicio da Silva, Jucélia C. Luiz 

Correia, Vagner dos Anjos, Luiz Carlos Santana, Sandra Helena Tiezerini, 

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) 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) A Presidente Aparecida Alexandre  relata que  estamos iniciando o ano de 

2017, desejando um ano produtivo, que continuemos todos engajados em prol 

da efetivação da Política Municipal do Idoso. O Conselheiro Gilmar Martins 

enfatiza a importância da união da equipe, assim como o conselheiro 

Bernardino Indalicio da Silva,  que refere o beneficio de continuarmos neste 

ano com boa parte dos conselheiros, cujos iniciaram seus trabalhos no ano de 

2016, dando um sentido ao conselho e tirando-o do papel, ainda sobre o 

assunto o conselheiro Luiz Carlos refere que desde 1991 o conselho foi criado, 



mas só existia no papel e somente em 2016 com este grupo que começou a 

tomar sentido, sendo criado inclusive o Fundo Municipal do Idoso, que irá 

contribuir muito para as ações voltadas aos idosos.  

         A conselheira Leticia Lamas, lembra que devemos enviar os ofícios as 

todas as secretarias do município, solicitando indicação dos representantes 

comissionados que se desligaram da Prefeitura de Tijucas e sugere, a 

manutenção dos representantes que continuam vinculados á Instituição 

Governamental, em suas respectivas representações, informando seus novos 

suplentes, o que é aprovado em unanimidade pelo Conselho. 

       O Conselheiro Luiz Carlos lembra que este ano devemos realizar um 

Fórum para planejar a Política dos Idosos, e  o Conselheiro Vagner dos Anjos, 

contribuiu com inúmeras sugestões como local, palestrantes, etc, a presidente 

solicitou que todos os conselheiros fossem pensando no assunto e agrupando 

as informações. 

       A conselheira Leticia Lamas, comprometeu-se em enviar aos conselheiros 

que não compareceram a ultima reunião, modelo dos documentos 

apresentados, para que avaliem e sugiram as alterações necessárias. 

         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 janeiro de 2017.  
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