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RESOLUÇÃO Nº 005/2021 

SÚMULA: Aprova e dá publicidade ao Relatório de Atividades 

do ano de 2020 do CMPDI de Irati-PR.  

 

Considerando o art. 230 da Constituição Federal que assegura a participação da 
comunidade na defesa da dignidade e bem-estar da pessoa idosa; 

 
Considerando ainda, o princípio da publicidade previsto na Constituição Federal, 

que rege a administração pública; 

 
Considerando que o art. 3º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do 

Idoso determina que os direitos da pessoa idosa são deveres da família, da sociedade e 
do Estado; 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Irati, através de 

sua presidenta conforme a Lei 4190/2016, reunido ordinariamente na data de 

03/02/2021: 

RESOLVE:  

Artigo 1º - Aprovar e dar publicidade ao Relatório de Atividades do CMDPI durante o 

ano de 2020 (em anexo); 

Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Irati, 03 de fevereiro de 2021. 

 

 

Catarina Ignez Canesso 

Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2020 

 

1. 06 reuniões ordinárias realizadas;  

 02 presenciais; 

 03 on-line; 

 Assembleia on-line. 

 
2. 2 reuniões extraordinárias realizadas on-line; 

 
 

3. 12 Resoluções; 
 

 
4. 21 Ofícios; 

 

5. Curso de Fragilidades na Velhice; 
 

 

6. Ações contra o COVID-19: 

 Disque Apoio para as pessoas idosas (serviços de mercados e farmácia para 

pessoas idosas); 

 Grupo de WhatsApp (orientações sobre enfrentamento e prevenção ao 

coronavírus, dentre outras atividades); 

 Serviço de Escuta ao Idoso; 

 Entrega do material de apoio à população idosa (consiste em um caderno 

com diversos tipos de atividades para raciocínio e entretenimento); 

 Aprovação e destinação dos Kits emergenciais (alimentação) para idosos 

que vivem na faixa de renda 01. 

 

Relatório de atividades lido e aprovado na reunião ordinária do dia 03/02/2021.  

 

Irati, 02 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Catarina Ignez Canesso 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Irati - 
CMDPI 
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