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Ata da Reunião nº1 (ordinária) do Conselho Municipa l dos Direitos do Idoso 

– CMDI – Andirá - PR 

Pauta:  

1. Apresentação do CMDI; 

2. Apresentação e posse dos membros do CMDI – Mandato 2018 -2020; 

3. Eleição de presidente e vice-presidente 

 

 

Às oito horas e trinta minutos do dia onze de janeiro de dois mil e dezoito, os 

representantes do Poder Público e da Sociedade Civil organizada se reuniram para 

posse do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, assim, estiveram presentes: 

Viviani Millani Teixeira Hatori (coordenadora do Centro de Convivência de Idosos – 

CCI); Taciana de Souza (psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS); Magali Soave de Oliveira (Agente Administrativo da Saúde); José Roberto 

Almeida de Campos (Pastor da Comunidade Cristã Salém de Andirá); Pedro 

Cândido Corrêia (membro da Comunidade Cristã Salém de Andirá); Cristiano Ribeiro 

(Lar dos Velhinhos Dona Aracy Barbosa) e Silvane Marcela Mazur (Pedagoga Social 

– Chefe de Proteção Social Básica e Especial da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Educação Profissionalizante). Silvane iniciou a reunião, 

entregando aos participantes uma cópia da Lei Municipal nº 2.998 de 21 de 

novembro de 2017, que dispõe sobre o CMDI e explicou brevemente sobre este 

Conselho. A seguir, os membros que comporão este Conselho, Mandato 2018-2020, 

foram apresentados, tomando assim, posse, conforme a seguinte representação: 

PODER PÚBLICO: a) Secretaria Municipal de Assistênc ia Social e Educação 

Profissionalizante: Viviani Millani Teixeira Hatori (titular) e Taciana de Souza 

(suplente); b) Secretaria Municipal de Saúde: Magali Soave de Oliveira (titular) e 

Aline Andrade Rafael (suplente). SOCIEDADE CIVIL: Organização/Associação 

que promove e defende os direitos da pessoa idosa, devidamente legalizada e 

em atividade: COMUNIDADE CRISTÃ SALÉM DE ANDIRÁ/PR: José Roberto 



Almeida de Campos (titular) e Pedro Cândido Corrêia (suplente); b) Entidades que 

comprovem possuir políticas explícitas permanentes de atendimento e 

promoção dos direitos da pessoa idosa: LAR DOS VELHINHOS DONA ARACY 

BARBOSA: Cristiano Ribeiro (titular) e Sebastiana de Jesus Ribeiro Dalossi 

(suplente). Silvane explicou que o mandato deste Conselho é de dois anos, assim, 

este Conselho toma posse nesta data e segue até 11 de janeiro de 2020.  Pauta nº 

3. Eleição de presidente e vice-presidente: Silvane explicou sobre a necessidade 

de eleição de presidente e vice-presidente deste Conselho, o qual, segundo a lei que 

normatiza este Conselho, é alternado entre poder público e sociedade civil. O último 

mandato foi presidido por representante da sociedade civil. Portanto, neste mandato, 

a presidência e vice-presidência serão exercidas por representantes poder público. 

Por aclamação e aprovação de todos os membros ficou eleita presidente Viviani 

Millani Teixeira Hatori e vice-presidente Magali Soave de OIiveira. O conselheiro 

senhor José Roberto solicitou à palavra a fim de partilhar a ideia sobre a seriedade 

do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, em fazer os procedimentos e decisões 

com base na lei e na verdade e também perguntou se os conselheiros podem 

opinar/sugerir sobre o funcionamento de serviços que atendem idosos, por exemplo, 

CCI e Asilo. A conselheira Magali ressaltou esta ideia, exemplificando sobre o 

Conselho Municipal de Saúde, que exige responsabilidade de todos os membros. 

Para finalizar, Viviani agradeceu a todos, destacou a importância da participação dos 

conselheiros nas reuniões/atividades deste Conselho e falou que as sugestões são 

bem-vindas. Nada mais a deliberar esta reunião foi encerrada às nove horas e trinta 

minutos e eu, Silvane Marcela Mazur, Pedagoga social – Chefe de Proteção Social 

Básica e Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, subscrevi esta ata, 

a qual segue assinada por mim e pela presidente Viviani Millani Teixeira Hatori, 

esclarecendo que as demais assinaturas encontram-se no livro de presenças deste 

Conselho. Andirá, Paraná, 11 de janeiro de 2018.  

 

 

 


