
 Reunião nº 05 (ordinária) do Conselho Municipal dos Direitos do 

Idoso – CMDI 

28 de julho de 2020 

 

Considerando o enfrentamento da emergência de saúde pública em 

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

reunião via grupo de WhatsApp com os membros do Conselho do Idoso no dia 

vinte e oito de julho de dois mil e vinte às quatorze horas. Participaram da 

reunião: o presidente Omar Rozário Marchini, Viviani Millani Teixeira Hatori, 

Magali Soave de Oliveira, Claysse Danielle Morimoto, Elizangela Milhan Jordão 

Dadona. Estiveram também a psicóloga do Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS Taciana de Souza, a Secretária Municipal de 

Assistência Social e Educação Profissionalizante Maria Luiza Colleti 

Podanosqui e a responsável pela Secretaria Executiva dos Conselhos Francieli 

Munhão Martins. Pauta de reunião conjunta dos Conselhos Municipais do 

Direito da Criança, Assistência Social e Idoso - Plano de Contingências da 

Secretaria Municipal de assistência Social e Educação Profissionalizante: 

Segundo Danielle a Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação 

Profissionalizante, recebeu email do Escritório Regional de Cornélio Procópio – 

PR sobre a elaboração do Plano de Contingência e com as orientações da 

Confederação Nacional dos Municípios – CNM, denotou-se a necessidade de 

realizar o Plano de Contingência no âmbito da Política de Assistência Social 

nesse período de pandemia do COVID- 19 para nortear as ações dos serviços 

socioassistenciais e realizando adequações nas atividades ofertadas de cada 

serviço. Ressaltou que será  instituido um Comitê Municipal de Crise COVID-19 

para o acompanhamento e monitoramento do referido plano, com os membros  

da gestão municipal de Assistência Social e  segmentos de outras Políticas 

Públicas. Pauta nº 01 específica do Conselho Municipal dos Direitos do 

Idoso – CMDI: Ata 4º reunião ordinária do CMDI realizada em 18 de junho 

de 2020: Francieli encaminhou a ata para apreciação, no qual foi aprovada por 

unanimidade e será encaminhada para publicação. Pauta nº 02 -  Alteração 

da Comissão de Elaboração do Plano M. do Idoso e apresentação do 

relatório de monitoramento (2º semestre de 2018 e 1º semestre de 2019): 

Claysse Danielle, membro da comissão, informou que em reunião do Conselho 



Municipal dos Direitos do Idoso realizada em quatorze de setembro de dois mil 

e dezenove, houve a aprovação quanto ao período do monitoramento deste 

plano, ou seja, sendo monitorado anualmente e não semestralmente conforme 

descrito. Desta forma, desde outubro do ano passado, a Comissão formada por 

Claysse Danielle Morimoto ,  Taciana de Souza,   Viviani Millani Teixeira Hatori 

, Elisângela Milhan Jordão Dadona,   vem articulando através de instrumentais 

de monitoramento com os setores governamentais e da sociedade civil a 

execução das ações.No entanto, devido a dificuldade de entrega por parte de 

alguns setores, o relatório final foi possível ser finalizado nesta oportunidade. O 

relatório elaborado pela Comissão específica foi apresentado a este Conselho, 

no qual foram avaliadas as ações e metas de cada serviço. Será efetivada a 

Resolução nº 02/2020 - CMDI de formação de Comissão de Monitoramento do 

Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Pauta nº 03 e nº 04: Ofícios nº 

827/2020 (Disque denúncia PR) e nº 885/2020 (Disque denúncia PR): 

Francieli informou que foram recebidas tais denúncias via email relacionadas a 

violência contra pessoa idosa e encaminhadas ao Centro de Referência de 

Assistência Social para averiguação e acompanhamento da denúncia. Pauta 

nº 05 - Email de 27 de julho da 18º Regional de Saúde de Cornélio 

Procópio, elaboração do Plano de Contingência das ILPS do Estado do 

Paraná: Francieli mencionou sobre o email enviado pela 18º Regional de 

Saúde, orientando que as entidades de Longa Permanência para Idosos – 

ILPS que devem elaborar o Plano de Contingência para o período de 

pandemia, conforme a Nota Orientativa nº 41/2020 e a disponibilização de 

modelo de Plano de Contingência. O Email será encaminhado a entidade. 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, 28 de julho de 2020.  


