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Reunião nº 06 (ordinária) do Conselho Municipal dos  Direitos do Idoso – CMDI  

20 de junho de 2022 

Considerando o enfrentamento da emergência de Saúde Pública em decorrência da 

infecção humana pelo Coronavírus COVID-19, foi realizada reunião pelo aplicativo 

do Google Meet com os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - 

CMDI no dia vinte de junho de dois mil e vinte e dois as quatorze horas. Participaram 

da reunião os membros deste Conselho: Claysse Danielle Morimoto, Marina 

Aparecida Andrade da Silva, Déborah Amanda Ribeiro, Fernando Teixeira de 

Oliveira. Na condição de convidados tivemos a participação da antiga presidente 

Viviani Millani Teixeira Hatori, a Secretária Municipal de Assitência Social e 

Educação profissionalizante Maria Luiza Coletti Podanosqui, a estagiária em 

psicologia Gabriela Rodrigues Reynaldo e a responsável pela Secretaria Executiva 

do Conselho Francieli Munhão Martins. Omar Rozario Marchini justificou a ausência. 

Pauta nº 01 - Apreciação da ata nº 05/2022 CMDI : Dando início a reunião Francieli 

informou que foi disponibilizado a ata no grupo de WhatsApp específico deste 

Conselho, a qual foi aprovada pelos Conselheiros e posteriormente encaminhada 

para a publicação no site da Prefeitura Municipal de Andirá e Diário Oficial dos 

municípios. Pauta nº 02 – Posse dos membros do CMDI (mandato 20 22-2024): 

Dando início a posse, Francieli explica brevemente sobre o Conselho, que visa à 

promoção dos direitos da pessoa idosa, deliberando e formulando tudo em prol dos 

mesmos, além do grupo específico do Conselho que existe para que todas as 

informações, pautas e atas sejam avisadas e postadas devidamente para consulta e 

aprovação dos membros. As organizações da Sociedade Civil apresentaram 

devidamente todos os documentos que foram solicitados no Edital nº. 01/2022 do 

CMDI. Pela Loja Maçônica Águia Negra de Andirá, ficou definido como titular Nelson 

Okuma e seu suplente Fernando Teixeira de Oliveira. Pelo Lar dos Velhinhos Dona 

Aracy Barbosa, Déborah Amanda Ribeiro é a titular e Elisângela Milhan Jordão 

Dadona como suplente. Os membros do Poder Público foram indicados via ofício nº 

188/2022 pela Prefeita Municipal Ione Elisabeth Alves Abib. Representando a 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação Profissionalizante, Claysse 

Danielle Morimoto como titular e Elessandra Pacheco Coelho como suplente. E 

representando a Secretaria Municipal de Saúde, Marina Aparecida Andrade Silva 
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como titular e Angélica Pontara Marques. Pauta nº 03 – Eleição do Presidente e 

Vice-Presidente do CMDI: Conforme Lei nº. 2998 de 21 de novembro de 2017, no 

que tange a presidência e vice-presidência do Conselho, deve haver uma 

alternância entre as entidades governamentais e não-governamentais a cada novo 

mandato. Entre os presentes, apenas Danielle e Marina eram elegíveis, portanto, 

Danielle se coloca a disposição da presidência para votação dos membros 

presentes. Tendo a aprovação de todos, ficou assim acordado, com Marina como 

vice presidente. INFORME nº 01 – Calendário de Reuniões Ordinárias ( 2º 

semestre de 2022): Francieli informa que o calendário das reuniões já está 

estabelecido, e em caso de necessidade de alteração de data, serão os membros 

informados no grupo de WhatsApp deste Conselho. Por fim, Maria Luiza dá 

oficialmente as boas vindas aos novos membros e agradece os conselheiros da  

gestão que se encerra, o qual se dedicaram durante todo esse período. Nada mais a 

tratar, a reunião foi finalizada às quatorze horas e quarenta e cinco minutos e esta 

ata foi elaborada por Claysse Danielle Morimoto, Francieli Munhão Martins e 

Gabriela Rodrigues Reynaldo, sendo que na oportunidade os presentes nesta 

reunião assinarão o livro de presença do Conselho e será assinada por nós. Andirá, 

Paraná, 20 de junho de 2022. 


