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MARÇO
Dia 13 - Reunião Extraordinária com os Conselheiros e Gestores das ILPI´s e onde foi
deliberada a Resolução 002/2020/ CMI – que trata de recomendações a serem seguidas
pelas ILPI´s do Município para contenção da COVID 19. (ANEXO 01).



Dia 22 -Parceria com professores de Educação Física para a elaboração de vídeos de
atividades físicas atividades a serem realizadas em casa, visando o aproveitamento do
tempo ocioso do idoso em sua residência.



Dia 23 – Solicitação do CMI e MP para Vacinação da influenza diretamente aos idosos
(cerca de 300) e profissionais (120) das 05 ILPI’s do município;



Dia 30 - Boletins quinzenais com práticas a serem seguidas para melhoria de vida de
pessoas idosas e de profissionais (Anexo 03 ,04,05).



Dia 30- Reunião com Ministério Público com intuito de propor medidas de resolutividade
junto as Instituições Bancarias do Município e as Instituições de Longa Permanência,
prorrogando os prazos para renovação das provas de vida, visto que os idosos
institucionalizados estão impossibilitados de sair das ILPI´s devido a pandemia.

ABRIL


Dia 03 - Distribuição de cestas básicas as pessoas idosas da comunidade inhumense
parceria com a Associação de Idosos Eterna Juventude.



Dia 09 - Remanejamento de 11 idosos de uma ILPI´s para uma casa de apoio, visto
que alguns desses pacientes estavam SARS e como precaução foram remanejados
para outro alojamento fora da ILPI´s, visando o isolamento dos demais idosos, por risco
de contaminação. A casa foi mantida com recursos próprios da ILPI, doação de gêneros
alimentícios e materiais de limpeza pela Secretaria de Promoção Social e doação de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), pelo Conselho mediante parcerias com
empresários têxteis do Município.



Dia 13 - Criação de um grupo de Whatsapp, com os administrares e responsáveis
técnicos de cada ILPI´s, para divulgação de boletins, Portarias Nacionais e Estaduais
relacionadas a medidas preventivas de saúde e assistência social.



Dia 15 - Parceria com empresários da região para produção de máscaras e capotes
que foram entregues nas ILPI’s;



Dia 16 - A Secretaria da Promoção Social por meio de produção própria buscou a todo
momento suprir as necessidades das ILPI’s (distribuição de cestas básicas, materiais
de limpeza e máscaras);



Dia 16 – Reunião com Ministério Público, Gerencia do Idoso –Pauta: Protocolo a ser
seguido nas ILPIs para enfrentamento do COVID19 para idosos de alta de hospital de
campanha.



Dia 17 - Capacitações on line dos Gestores das ILPI’s em relação à pandemia



Elaboração da Resolução 003/2020 /CMI – resolvendo realizar as reuniões mensais
deste colegiado e reuniões com os gestores das ILPI´s via plataforma online, adotamos
tal prática devido a impossibilidade de reuniões presencias e tendo em vista a vasta a
pauta a ser deliberada por este colegiado , e as informações diárias a ser repassada
aos gestores das ILPI ´s.(Anexo 02)



Dia 17 – Realizadas Reuniões com a Secretaria de Saúde, Coordenação de Vigilância
Sanitária e Coordenação Vigilância Epidemiológica do município, visando a elaboração
de resoluções e termo de autuações no que tange ao controle de disseminação do
Covid-19 nas 05 ILPI´s do Município. (Anexo 05)



Dia 21 - Live solidária com intuito de arrecadar alimentos e materiais de limpeza para
as ILPI’s.

MAIO


Dia 06



Realizadas reuniões para expor e esclarecer dúvidas

sobre a PORTARIA 369 do Ministério da Cidadania.


Dia 12



Reunião para esclarecimento

da Portaria 65 do

Ministério da Cidadania, relacionada especificamente as
Instituições de Longa Permanência e o enfretamento da Covid

