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ATA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO  

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE TIJUCAS/SC – CMI. 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, com início às 

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

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

Filho, Leticia Lamas Pinheiro, Geisiane Nunes, Izabel Anjos da Silva, 

Bernardino Indalicio da Silva, 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 agradeceu especialmente a presença da idosa 

Cleusa Portela, que entrou em contato com este Conselho através da página 

do facebook e foi convidada a participar da reunião. A presidente seguiu com a 

pauta, solicitando que a Secretária procedesse com a leitura da ata anterior. A 

ata foi lida e aprovada por unanimidade.  Na sequência a Conselheira Leticia 

Lamas Pinheiro, seguiu dando retorno sobre as providências tomadas em 

relação a ultima reunião datada em dezoito de maio de dois mil e dezessete, 

em relação a Primeira Webconferência sobre Violência contra a pessoa Idosa, 

a mesma ocorreu em primeiro de junho de dois mil e dezessete, as quatorze 

horas no Anfiteatro Leda Regina, onde além de alguns conselheiros, 

participaram funcionários da secretaria Municipal de Saúde, do Lar Santa Maria 

da Paz, e população local. Quanto ao oficio recebido do CREAS, sobre 



denúncia do disque 100, os Conselheiros Luiz Carlos S. Filho, Leticia Lamas 

Pinheiro e a Presidente Aparecida Alexandre Luz, procederam visita domiciliar 

para averiguar a situação, após realizaram relatório da visita e encaminharam 

resposta, ao CREAS, CEI, e Ministério Público. Quanto a decisão do 

Conselheiro Luiz Carlos Santana Filho de deixar a titularidade deste conselho, 

mantem-se e o mesmo comprometeu-se em enviar solicitação formal de 

desligamento o que implica em nova eleição para vice presidência, ficando a 

mesma para próxima reunião devido a falta de pedido formal de desligamento e 

em virtude do interesse da suplente Bianca Machado, representante da 

Secretaria de Ação Social, em candidatar-se ao cargo, a mesma solicita que 

seja trocada sua titularidade, até então exercida pela titular Geisiane Nunes. A 

Secretaria Leticia Lamas Pinheiro apresenta extrato da conta bancária do 

Fundo Municipal do Idoso, com saldo de duzentos e sessenta e oito reais e 

cinquenta centavos, datados em sete de agosto de dois mil e dezessete, a 

secretaria também informa que esta atenta para abertura de inscrição do 

cadastro do Fundo Municipal do Idoso, na Secretaria de Desenvolvimento 

Humano, assim como a Secretária da Ação Social Rosely Steil. A Secretária 

informa que realizou-se em dez de agosto de dois mil e dezessete ás quatorze 

horas no Lar Santa Maria da Paz, a Segunda Webconferência promovida pelo 

CEI, e divulgada por este conselho via watsap e facebook, sobre os Conselhos 

Municipais da Pessoa Idosa, contando com apenas alguns Conselheiros. O 

Conselheiro Luiz Carlos Santana Filho, salienta a importância da presença dos 

conselheiros em todos os eventos promovidos pelo mesmo. A secretária Leticia 

Lamas Pinheiro, agradece ao Lar Santa Maria da Paz, que patrocinou sua 

inscrição no III Seminário Estadual de Envelhecimento Ativo, realizado nos dias 

vinte e quatro e vinte e cinco de agosto de dois mil e dezessete, no município 

de Itá, assim como agradece a Secretaria de Ação Social que patrocinou sua 

estadia. O Seminário proporcionou a representação do CMI no evento, trouxe 

colaborações positivas, onde foram demonstradas as Políticas Públicas que 

estão sendo realizadas nos municipios catarinenses, e enfatizou-se o potencial 

de captação de recursos possíveis através do FMI, fortaleceu-se a relação 

entre o CEI e o CMI. A secretária apresentou relatório das despesas, 

comprovante de cem  por cento de presença no Evento, bem como certificado 

de participação. A suplente Bianca Machado, informa que dia primeiro de 



outubro de dois mil e dezessete a Secretaria de Ação Social realizará 

atividades esportivas na ADEC, para os grupos de idosos e sugeriu que o 

Conselho participasse das ações, onde todos os conselheiros concordaram. O 

Conselheiro Luiz Carlos Santana Filho solicitou que o Conselho aprova-se a 

Captação de recursos via Fundo Municipal do Idoso para o Projeto Social 

Promoção da Saúde dos Idosos, prevenção, diminuição da capacidade 

funcional dos idosos do Lar Santa Maria da Paz, através do método Pilates, e 

este Conselho aprovou por unânimidade. Assim não havendo mais nada a 

tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e especialmente da idosa 

Cleusa Portela, salientando que as portas deste conselho está aberta para 

todos interessados na causa do envelhecimento e declarou por encerrada a 

reunião, da qual eu em quanto secretária lavrei a presente ata que após ser 

lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 

 

Tijucas, 31 de agosto de 2017.  
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