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Ata da Reunião nº 4 (ordinária) do Conselho Municip al dos Direitos do 

Idoso – CMDI – Andirá – PR  

Pauta: 23 de maio de 2018 às 08h30min. 

 

Pauta :  

1. Leitura das atas nº 02 (reunião ordinária) e nº 03 (extraordinária) do CMDI; 

2. Email enviado pela SEDS, solicitando informações sobre as atividades 

realizadas pelo CMDI e envio de documentos; 

3. Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa (15/06), 

4. Oficio Circular nº 001/2018 CEDI/PR, que estabelece prazo das Conferências 

Municipais; 

5. Resolução nº 01/2018 CMDI, que aprova os critérios para inscrição e 

renovação da inscrição de programas e serviços das entidades 

governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso;  

6. Campanha Imposto de Renda. 

 

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e três de maio de  dois mil e dezoito, se 

reuniram membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) nas 

dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação 

Profissionalizante. Estiveram presentes os membros do Conselho Municipal dos 

Direitos do Idoso: Viviani Millani Teixeira Hatori (presidente do CMDI), Magali 

Soave de Oliveira  (Vice-presidente CMDI), Cristiano Ribeiro, José Roberto 

Almeida de Campos. Estiveram também presentes na reunião a responsável pela 

Secretaria Executiva dos Conselhos  Francieli Munhão Martins; a Padagoga 

Social da Secretaria Municipal de Assistência Social e Ensino Profissionalizante 

Silvane Marcela; Estagiária em Pedagogia Thaís Carolina Miquelino Pereira e 

Clenilda Maria Joaquim de Amorim, membro do Conselho Municipal de 

Assistência Social. Pauta nº 1- Iniciando a reunião a presidente do CMDI 

agradeceu a presença de todos, fazendo a leitura da  ata nº 02/2018 do CMDI e 



nº 03/2018 CMDI aprovadas  por todos os membros para  publicação. Pauta nº 

2-   Email enviado pela SEDS, solicitando informações so bre as atividades 

realizadas pelo CMDI e envio de documentos: Foi solicitado via email em vinte 

e sete de abril de dois mil e dezoito pela Coordenação da Política da Pessoa 

Idosa informações sobre as atividades realizadas por este Conselho dos 

recursos aplicados pelo repasse do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso- 

CEDI e demais atividades, bem como, o envio de uma cópia da lei municipal de 

criação deste Conselho e das três últimas atas de suas respectivas reuniões. Os 

documentos foram encaminhados via email em quinze de maio de dois mil e 

dezoito. Pauta n°  3  - Dia Mundial de Conscientização da Violência C ontra a 

Pessoa Idosa (15/06):   Viviani falou sobre o Dia Mundial de Conscientização da 

Violência Contra a Pessoa Idosa, sugerindo a data de dezenove de junho de dois 

mil e dezoito para a realização de uma passeata e a apresentação do teatro “ 

Melhor Idade”,proposta apresentada pela companhia Circo Teatro sem 

Lona.Todos os membros concordaram, ficando assim para a data mencionada 

com a passeata às nove horas saindo do Fotótimo e a apresentação do teatro as 

dez horas no Cine Teatro. Serão convidados a participar os representantes de 

órgãos governamentais e da sociedade civil em geral, bem como, idosos e 

familiares atendidos pelas unidades de saúde; Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS; Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS; Centro de Convivência de Idosos – CCI; Associação de 

Senhoras de Rotarianos (Instituição de Longa Permanência para Idosos Dona 

Aracy Barbosa) e moradores do Conjunto Habitacional Elias Vaz Correa. Será 

divulgado a comunidade em geral e estendido o convite as crianças e 

adolescentes do Projeto Esperança, visando um trabalho intergeracional. Pauta 

n°4- Oficio Circular nº 001/2018 CEDI/PR, que estabelece  prazo das 

Conferências Municipais :Neste ofício estabelece que as Conferências 

Municipais devem ser realizadas até o dia trinta e um de março de dois mil e 

dezenove. No município de Andirá a data não foi definida, pois precisa ser 

verificado com a Secretária Municipal de Assistência Social os recursos que 

serão disponibilizados para a realização desta Conferência. Pauta n°5-  

Resolução nº 01/2018 CMDI, que aprova os critérios para inscrição e 

renovação da inscrição de programas e serviços das entidades 

governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso: Viviani 



solicitou um prazo maior para a inscrição dos programas e serviços das 

entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso, visto 

que as entidades ASR e CCI solicitaram o laudo do Corpo de Bombeiros sendo 

um dos documentos exigidos, porém existe um prazo para a regularização e 

emissão deste laudo. Assim ficou definido que as entidades não entregarão os 

documentos para inscrição no prazo mencionado em Resolução. Pauta n° 6-  

Campanha Imposto de Renda:  Silvane falou sobre a Campanha do Imposto de 

Renda que foi realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. Disse ser possível realizar esta campanha no decorrer do ano 

através de destinação antecipada de até seis por cento sobre imposto devido ao 

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Após comprovação de doação, o CMDI 

fará a emissão de recibo que poderá ser abatido no imposto de renda do ano 

seguinte. Os membros deste Conselho deliberaram pela realização desta 

campanha, onde será verificado orçamento para realização de um vídeo 

informativo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação 

Profissionalizante. Nada mais a deliberar esta reunião foi encerrada às dez horas 

e eu, Francieli Munhão Martins, responsável pela Secretaria Executiva dos 

Conselhos, subscrevi esta ata, a qual segue assinada por mim, pela presidente 

do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso Viviani Millani Teixeira Hotori , 

esclarecendo que as  assinaturas encontram-se no livro de presença deste 

Conselho. Andirá, Paraná, 23 de maio de 2018.  

 

 

 


