
 Reunião nº 06 (ordinária) do Conselho Municipal do s Direitos do 

Idoso – CMDI 

21 de outubro de 2020 

 

Considerando o enfrentamento da emergência de saúde pública em 

decorrência da infecção humana pelo Coronavírus COVID-19, foi realizado 

reunião pelo aplicativo meet com os membros do Conselho do Idoso no dia 

vinte e um de outubro de dois mil e vinte. Participaram da reunião: a Vice-

presidente Elizangela Milhan Jordão Dadona; demais conselheiros Claysse 

Danielle Morimoto, Viviani Millani Teixeira Hatori, Magali Soave de Oliveira; a 

Secretária Municipal de Assistência Social e Educação Profissionalizante Maria 

Luiza Colleti Podanosqui e a responsável pela Secretaria Executiva dos 

Conselhos Francieli Munhão Martins. Justificou ausência o presidente deste 

Conselho, sendo conduzida a reunião pela Vice-Presidente Elisangela Milhan 

Jordão Dadona. Pauta nº 01 - Apreciação da ata nº 05  de julho de 2020 

CMDI: Foi encaminhada pelo WhatsApp para leitura dos conselheiros e 

aprovada para publicação. Pauta nº 02 - Ofício nº 25/2020 Associação das 

Senhoras de Rotarianos – ASR: Elisangela apresentou através deste ofício 

os novos integrantes do Comitê Gestor da Associação das Senhoras de 

Rotarianos – ASR. Pauta nº 03 - Imposto de Renda 2020/Memorando da 

destinação de recurso (Imposto de Renda) – Palminda ya Cosméticos 

LTDA:  Francieli informou que foi destinado ao Fundo Municipal dos Direitos do 

Idoso de Andirá, proveniente a empresa Palmindaya Cosméticos LTDA no 

valor de R$ 33.275,59 (trinta e três mil e duzentos e setenta e cinco reais e 

cinqüenta e nove centavos), para o Centro de Convivência do Idoso – CCI do 

município de Andirá, cuja informação nos foi passada via correspondência. 

Considerando a importância da utilização deste Recurso, será encaminhado 

email, agradecendo esta destinação feita ao Fundo Municipal dos Direitos do 

Idoso do nosso município. Na oportunidade Francieli informou que está 

disponível em conta do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso proveniente a 

destinação do Imposto de Renda 2020 o valor de R$ 51.137,30  (cinqüenta e 

um mil e cento e trinta e sete reais e trinta centavos) em 31/07/2020. Definiu-se 

que posteriormente será apresentado Edital de Seleção de Projetos para que 

as entidades governamentais e não governamentais possam apresentar seus 



projetos para pleitear os recursos captados pela destinação do Imposto de 

Renda 2020. Pauta nº 04 - Ofício nº 033/2020 Secretaria da Just iça, Família 

e Trabalho – SEJUF:  Elisangela informou que foi encaminhado este ofício, 

contendo a Certidão de Habilitação Municipal no Sistema Estadual da Política 

da Pessoa Idosa – SEPPI/PR, considerando que o município possui Conselho, 

Plano e Fundo. Pauta nº 05 - Cartilha Fundo do Idoso, orientações para os 

Conselhos: a cartilha foi disponibilizada via WhatsApp para conhecimento de 

todos. Pauta nº 06 - Auxílio Financeiro Emergencial que trata a Lei nº 

14.018 de 29 de junho de 2020, auxílio emergencial para as ILPI’s: 

Elisangela, funcionária da Instituição de Longa Permanência para Idosos Dona 

Aracy Barbosa, disse que a entidade preencheu a proposta para pleitear este 

recurso e aguardam a destinação do mesmo. Pauta nº 06 - Recomendação nº 

46, de 22 de junho de 2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): 

Danielle falou que esta Recomendação trata-se de uma medida de prevenção 

a violência patrimonial a idosos nos atos a serem praticados perante notários e 

registradores, que sejam comunicados o Conselho Municipal dos Direitos do 

Idoso, Defensoria Pública, Polícia Civil ou Ministério Público. Acrescentou que 

a medida visa atender práticas como a antecipação de herança, movimentação 

indevida de contas bancárias, venda de imóveis, tomada ilegal e mau uso ou 

ocultação de fundos, bens ou ativos. Pauta nº 08 - Disque Idoso do Paraná : 

Dando sequencia a pauta, Danielle informou sobre o email enviado pelo 

Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, da mudança de número do Disque 

Idoso Paraná, sendo: 0800 141 00 01. Pauta nº 09 - Requerimento de 

Inscrição do Centro de Convivência dos Idosos (CCI)  no CMDI: Na 

sequencia, Danielle relatou que fora entregue os documentos para inscrição do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos do Centro de 

Convivência dos Idosos – CCI. Danielle relatou que como membro deste 

Conselho fez a conferência dos documentos exigidos para inscrição atendendo 

as exigências do Edital nº 01/2018 CMDI, juntamente com a responsável pela 

Secretaria Executiva dos Conselhos Francieli Munhão Martins, as quais estão 

de acordo com o Edital. Foi deliberado pela publicação de Resolução e o 

encaminhamento do certificado de inscrição para a Chefe de 

Divisão/Coordenadora do Centro de Convivência dos Idosos – CCI, o qual terá 

a inscrição de nº 02.  No retorno das reuniões presenciais, os membros 



participantes da reunião online via WhatsApp, assinarão o livro de presença de 

reuniões deste Conselho. Esta ata foi elaborada por Francieli Munhão Martins e 

Claysse Danielle Morimoto. Andirá, Paraná, 21 de outubro de 2020.  


