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ATA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO  

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE TIJUCAS/SC – CMI. 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e dezessete, com início às 

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

Deodoro, número cinqüenta e cinco, reuniram-se os Conselheiros:  Luiz Carlos 

 Santana, Leticia Lamas Pinheiro, Geisiane Nunes, Sandra Correa, Juçara 

Meschke, Jucélia Correia, Pedro Francisco Bianchezzi, Sandra Helena 

Tiezerini, e  a Presidente Aparecida Imaculada Alexandre Luz, e havendo 

quorum para as deliberações. 

Ordem do dia: 

1) Apresentação e aprovação da ata anterior; 

2) Apresentação das justificativas de ausência; 

3) Leitura das correspondências recebidas; 

4) Assuntos Gerais. 

A presidente Sra. Aparecida Imaculada Alexandre Luz iniciou a reunião 

desejando boa tarde a todos e seguiu com a pauta, solicitando que a Secretária 

procedesse com a leitura da ata anterior. A ata foi lida e aprovada por 

unanimidade. Após a presidente informou que  o conselheiro; Vagner dos 

Anjos, justificou sua ausência. Na sequência o  conselheiro Luiz Carlos 

Santana Filho, informou que recebeu do Conselho Estadual do Idoso de Santa 

Catarina, convite via e-mail para participarmos da Web Conferência sobre a 

Violência contra a pessoa Idosa, a ser realizada dia primeiro de junho as 

quatorze horas, na ocasião todos concordaram com a importância e relevância 

do evento, ficando a responsabilidade pela organização do evento e divulgação 

na mídia, ao conselheiro Luis Carlos, e a divulgação na página do facebook, e 

emissão de ofícios aos secretários municipais a cargo da  conselheira e 

secretária Letícia, bem como a entrega dos ofícios a presidente Aparecida 



Alexandre. O conselheiro Luiz Carlos apresentou oficio recebido do CREAS, co  

mo resposta ao  Ministério Público e Conselho Estadual do idoso sobre 

denúncia do disque 100, onde o CREAS afirma que “devido ao alto fluxo  de 

atendimento no CREAS neste período, estamos com demandas reprimidas e 

não foi possível proceder com a referida visita desde o recebimento do oficio” , 

palavras deles. Este conselho entende como inaceitável tal resposta, a 

presidente solicita aos conselheiros Letícia e Luis Carlos que á acompanham 

em visita domiciliar ao idoso em questão na próxima terça. O conselheiro Luiz 

Carlos, informou que estaria deixando a titularidade do conselho, 

automaticamente deixando a atribuição de vice-presidente, que deverá ser 

votada novamente. Todos concordam que na próxima reunião será realizada 

nova eleição. Assim não havendo mais nada a tratar, a  presidente agradeceu 

a presença de todas e declarou encerrada a reunia, da qual eu, Leticia Lamas 

Pinheiro, secretária deste conselho, lavrei a presente ata que após ser  lida e 

aprovada, será  assinada por todos os presentes.  

 

Tijucas, 18 de maio de 2017.  
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Aparecida Imaculada Alexandre Luz 

Presidente 
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