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

04 de outubro de 2021 

 

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 no 

dia quatro de outubro de dois mil e vinte e um às quatorze horas. Participaram da 

reunião: Omar Rozário Marchini (presidente), Antonio Carlos Junior, Viviani Millani 

Teixeira Hatori, Claysse Danielle Morimoto, Maria Luiza Colleti Podanosqui, Rebeca 

Gonçalves, Francieli Munhão Martins. Pauta nº 1 - renovação da inscrição do 

Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Perma nência para Idosos do 

Lar dos Velhinhos Dona Aracy Barbosa no CMDI: A título de informação, foi 

entregue cópia do contrato de prestação de serviço com o idoso, bem como, cópia 

atualizado da laudo da vigilância sanitária.  Assim, será aprovado a inscrição do 

Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idosos do Lar dos 

Velhinhos Dona Aracy Barbosa no CMDI, efetivado pela Resolução nº 06/2021 

CMDI. Pauta nº 2 – abertura dos envelopes protocolados ao  Conselho 

Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, conforme o Edital nº. 01/2021 do 

CMDI: Omar informou que atendendo ao Edital nº 01/2021 do MDI, da inscrição e 

seleção de projetos neste Conselho, conta que a abertura dos envelopes devem ser 

feita em reunião. Assim, Omar fez a abertura dos envelopes protocolados do Centro 

de Convivência dos Idosos – CCI e Lar dos Velhinhos Dona Aracy Barbosa. A 

conferência dos documentos se deu respeitando o item  2. 2 da habilitação, do Edital 

nº 01/2021 CMDI. Desta feita, analisou-se que este Conselho recebeu e avaliou o 

seguinte projeto, conforme Edital nº. 01/2021- CMDI, no item 8.2: Centro de 

Convivência dos Idosos – CCI, com projeto Aprimorando o CCI no valor da proposta 

de R$ 33.791,05 (trinta e três mil e setecentos e noventa e um reais e cinco 

centavos), que atende os requisitos do Edital nº 01/2021 no item 8.2. No entanto, o 

valor disponível do recurso é de R$ 33.275,59 (trinta e três mil duzentos e setenta e 

cinco reais e cinqüenta e nove centavos). Assim, considerando o item 8.2 do Edital 

nº 01/2021- CMDI, o Centro de Convivência dos Idosos – CCI apresentou o projeto 

Aprimorando o CCI  com o valor excedente de R$ 515,46 (quinhentos e quinze 
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reais e quarenta e seis centavos), o qual foi deliberado em reunião à adequação do 

projeto no valor do recurso disponível de R$ R$ 33.275,59 (trinta e três mil e 

duzentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e nove centavos) no período do 

recurso. Considerando o item 8.2 do Edital nº 01/2021- CMDI, Lar dos Velhinhos 

Dona Aracy Barbosa não apresentou proposta de projeto individual para a utilização 

do recurso disponível no valor de R$1.624,35 (um mil e seiscentos e vinte e quatro 

reais e trinta e cinco centavos), podendo este valor ser utilizado em outro projeto. O 

CMDI recebeu e avaliou os seguintes projetos, conforme Edital nº. 01/2021- CMDI, 

no item 8.5: Centro de Convivência dos Idosos – CCI, com o projeto Envelhecer na 

terceira idade com qualidade de vida, com valor da proposta de R$ 23.220,72 (vinte 

e três mil duzentos e vinte reais e setenta e dois centavos), no qual atende os 

requisitos do Edital nº 01/2021 no item 8.5. O Lar dos Velhinhos Dona Aracy 

Barbosa com projeto Acessibilidade no valor de R$ 20.600,00, o qual atende os 

requisitos do Edital nº 01/2021 no item 8.2 e 8.5. Assim, o valor total dos projetos é 

de R$ 43.820,72 (quarenta e três mil oitocentos e vinte reais e setenta e dois 

centavos), tendo como valor disponível do recurso R$ 38.879,87 (trinta e oito mil 

oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), tendo um valor 

excedente de R$ 4.940,85 (quatro mil e novecentos e quarenta reais e oitenta e 

cinco centavos). Foi deliberado em reunião que o recurso no valor total de R$ 

38.879,87 (trinta e oito mil e oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e sete 

centavos) foi dividido em partes iguais para o Centro de Convivência dos Idosos – 

CCI e o Lar dos Velhinhos Dona Aracy Barbosa, cabendo a cada Serviço o valor de 

R$ 19.439,93 (dezenove mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e três 

centavos) inscritos no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso- CMDI, conforme 

estabelecido no Edital nº.01/2021 CMDI no item 8.7. Considerando o Edital nº. 

01/2021 CMDI, no item 8.5 e o item 1.3 deste Edital, o Lar dos Velhinhos Dona 

Aracy Barbosa utilizou o recurso de R$ 1.624,35 (um mil e seiscentos e vinte e 

quatro reais e trinta e cinco centavos), na composição do projeto  Acessibilidade  

apresentado ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, sem necessidade 

de adequação. Considerando o Edital nº. 01/2021 CMDI, no item 8.5, o Centro de 

Convivência dos Idosos – CCI apresentou o projeto  Envelhecer na Terceira Idade 

com Qualidade  de Vida  com o valor excedente de R$3.780,79 (três mil setecentos 
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e oitenta reais e setenta e nove centavos), o qual foi deliberado em reunião a sua 

adequação ao recurso disponível de R$ R$ 19.439,93 (dezenove mil e quatrocentos 

e trinta e nove reais e noventa e três centavos) no período do recurso. DOS 

RECURSOS. De acordo com o Edital nº 01/2021 CMDI abre-se prazo para que a 

entidade e/ou serviços, programas e/ou projetos apresentem recurso quanto ao 

resultado preliminar dos projetos apresentados ao Conselho Municipal dos Direitos 

do  Idoso, conforme prazo estabelecido no anexo III do Edital nº 01/2021 CMDI: 

Centro de Convivência dos Idosos – CCI, com projeto Aprimorando o CCI para 

entregar no período do recurso  de seis a sete de outubro do presente ano, a 

Adequação do projeto Aprimorando o CCI no valor máximo de R$33.275,59 (trinta e 

três mil duzentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e nove centavos); Do Centro de 

Convivência dos Idosos – CCI, com projeto Envelhecer na terceira idade com 

qualidade de vida, a entrega no período do recurso a Adequação do projeto 

Envelhecer na terceira idade com qualidade de vida no valor máximo de R$ 

19.439,93 (dezenove mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e três 

centavos); Do Lar dos Velhinhos Dona Aracy Barbosa, com projeto Acessibilidade a 

entrega no período do recurso da Certidão do FGTS com data atualizada e a cópia 

do comprovante de inscrição no CMDI. Tais informações serão publicadas via Edital 

Preliminar nº 02/2021 CMDI. Na sequência , respeitando o Edital nº 01/2021 CMDI, 

a publicação do Edital de homologação. Nada mais a deliberar esta reunião foi 

encerrada às quinze horas e vinte minutos, eu Francieli Munhão Martins Secretaria 

Executiva dos Conselhos e Claysse Danielle Morimoto, subscrevemos a presente 

ata, a qual segue assinada por nós, e  pelo presidente Omar Rozário Marchini, 

esclarecendo que as demais assinaturas encontram-se no livro de presença do  

Conselho. Andirá, Paraná, 04 de outubro de 2021. 

 


