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1

SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF

2

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE SETEMBRO/2020

3

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

4

27/08/2020 CEDI/PR

5
6

Aos vinte e sete do mês de Agosto, às 09h00, em primeira convocação, e às 09h15, em segunda

7

convocação, na sala de Gestão do Palácio das Araucárias, à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº,

8

7° andar – bairro Centro Cívico, em Curitiba-PR, foi dado início a mais uma Assembleia Ordinária

9

do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – CEDI/PR, para a qual os Conselheiros foram

10

previamente convocados. No horário pré-determinado, o Presidente Sr. Jorge Nei Neves

11

(Associação São Francisco de Assis De Pinhão – Guarapuava) solicitou em primeira chamada a

12

apresentação dos Conselheiros presentes: José Araújo da Silva (ASP), Claudia Costa Carneiro

13

(suplente – ASP), Carolina Calefi (HC), Rosangela J. Schmidt (APP), Cristina Aparecida Gameiro

14

– (suplente APP), Áecio Flávio Saldanha de Araújo (AAPS – PR), Presidente – Jorge Nei Neves

15

(ASFAPIN), Maria de Lourdes M. Schram (Pastoral da Pessoa Idosa), Sérgio Rene de Assis (IPC),

16

Terezinha Correa Maciel Barbosa (API – Ourizona), Mauro Cachel (SEDEST), Cidete Maria

17

Casaril (SESA), Dr. Fernando Castellano (CPPI/SEJUF), Vera Lucia Marcelino da Rocha (SEAB),

18

Dulce Maria Darolt (SEJUF), Lucimeri Sampaio Bezerra (COHAPAR), Janice Cherpinski (SESP) e

19

José Maia (SETI). Colaboradores/ Convidados: Coronel Janary Nunes, Urandy Ribeiro do Val e

20

Maria Adelaide M. Correia (Fórum Paranaense da Pessoa Idosa).

21

1. Abertura: após a constatação de quórum, o Presidente Sr. Jorge Nei Neves deu início a

22

reunião, expressando as benesses dos avanços tecnológicos frente ao momento atípico da

23

pandemia para que se possa continuar apoiando os encaminhamentos referentes às demandas

24

necessárias existentes do Conselho, com o isolamento social, em tempos de pandemia o mundo

25

real se vê cada vez mais conectado com o mundo virtual e nesse aspecto o uso da tecnologia

26

revela-se estratégico, porém não supera ou substitui a presença física de cada um, nada como o

27

insuperável abraço e contato humano. Agradecimentos aos participantes das reuniões das

28

Comissões.

29

2. Aprovação da Pauta: retirada do item cinco da pauta – aprovada.

30

3. Aprovações das Atas (Dezembro /2019 – Fevereiro – Abril e Maio de 2020): Atas aprovadas.

31

4. Palavra com o Secretario da SEJUF – Exmo. Mauro Rockenbach: O Sr.Secretario explanou

32

acerca de sua simpatia relacionado a Política pró conselhos, enfatizou a importância dos mesmos

33

junto a secretaria, também justificou sua ausência na agenda anterior com o Presidente do CEDI,

34

tendo em vista problemas relacionados a sua saúde. Esclarece que esta se situando quanto as
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35

suas devidas atribuições dentro da SEJUF, num momento bastante complexo, pois a pandemia

36

alterou completamente nossa forma de agir e trabalhar, explana também quanto as dificuldades

37

que teve inicialmente para trabalhar com a nova forma, faz um breve relato quanto sua atividades

38

como Secretario Estadual, no que se refere ao Conselho explica que esta havendo um

39

reposicionamento dentro da Secretaria por determinação do Governador, no sentido de dar mais

40

agilidade aos processos, e atender as demandas paradas, buscando a otimização das atividades

41

dos conselhos, explica também que é oriundo das atividades de conselho – conselho das cidades-

42

como conhecedor profundo dos mecanismos dos conselhos é defensor ferrenho dos mesmos.

43

Aborda a importância de a sociedade civil ter de volta o poder que relega aos gestores públicos,

44

comunica que as políticas internas da Secretaria estão sendo pensadas para ser pró conselho

45

para ajudar e fortalecer explana também seu otimismo que a pandemia logo passará as reuniões

46

presencias retornarão, para que as discussões possam acontecer olho no olho, e agradecendo a

47

todos o momento, despede se de todos virtualmente e devolve a palavra ao Presidente que

48

agradecendo também se coloca a disposição e da seqüência a reunião.

49

5. Exclusão do item por já ter sido aprovado na reunião de Julho – Aprovação Ad Referendum

50

008/2020 – CEDI/PR – Nota Orientativa aos CMDPI’s – Mandatos dos Conselheiros no período da

51

pandemia COVID19 já enviado aos municípios.

52

6. Solicitação de apoio ao PDL 454 de 2019 - o Presidente Sr. Jorge Nei Neves deu as boas

53

vindas a Srª Lucia Secoti que tomou uso da palavra explanando o que segue: agradecimentos à

54

oportunidade de conversar com o conselho e bom dia a todos, explica que foi destituída da

55

Presidência do CNDI em julho de 2019, o objetivo do PDL é sustar o decerto que a destituiu,

56

processo demorado pois o governo fez obstrução para que o processo não avançasse com a

57

proposição de discutir melhor o PDL 454 pois o mesmo visa sustar o decreto n°9893/2019 – que

58

reduz o colegiado para 3 representantes da Sociedade Civil e 3 Governamentais

59

retomando a composição do CNDI prevista no decreto anterior n°5109/2004 com a composição de

60

14 representantes Governamentais , 14 representantes da Sociedade Civil, deixando de ser um

61

pleito democrático e passando a ser vagas escolhidas pelo Ministério da Mulher - Família e

62

Direitos Humanos - que ficou com as 3 vagas Governamentais , deixando assim de existir a

63

transversalidade na discussão política nacional do idoso, a secretaria do Idosos ficou com o total

64

controle do CNDI, o idoso não pode ficar dentro de uma caixinha de um Ministério / Secretaria ,

65

com o advento da pandemia todo processo legislativo ficou suspendo, é necessário mobilizar a

66

sociedade pra fazer pressão na Câmara de Deputados para quando for a votação de planária o

67

resultado seja positivo, atualmente já possui o paio de 7 colegiados, também avançar no PL 4249

68

que propõe 15 vagas para cada segmento proposição da Deputada Lídice da Mata, após toda
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69

explanação realizada agradece a todos, e passa a palavra ao Sr. Jorge Nei Neves, Presidente do

70

CEDI-PR, que passa a palavra ao conselheiro Sr.José Araujo que manifesta total apoio ao avanço

71

da política do idoso em nosso

72

Bernadete ,exprimindo sua duvida se o movimento é para se criar uma lei ou para alterar um

73

decreto que resolve agora e criara um novo problema a frente, a importância da lei não ter furos.

74

7. Informes da Mesa Diretora – CEDI/PR:

75

7.1 Relato da reunião com o Secretario da SJUF - o Presidente Jorge Nei exprimiu que por

76

questões de saúde do secretario não foi possível acontecer a reunião, porém será remarcada

77

nova agenda pra próxima vinda do Presidente a capital. Na continuidade o Presidente explica o

78

não redigido da nota de agravo, explana também sobre os atrasos nos editais, adequação do

79

espaço do Disque Idoso, vaga para carro do CEDI, e finalizando o Sr. Presidente exprime que não

80

abre mão da audiência presencial com o Secretario, pois foi a incumbência do CEDI. Abordou

81

também o inform. sobre as Secretarias Executivas passar a ser vinculadas aos Departamentos as

82

gestões onde o conselho atua dentro daquela política.

83

gestora do DPPI uma nova agenda com o Secretário se possível para o mês de setembro quando

84

se dará sua próxima viagem para as reuniões do CEDI.

85

8. Informes da Gestão: das apresentações, a vice-presidenta e diretora do departamento da

86

DPPI/SEJUF, abriu espaço da palavra para o Presidente dar continuidade as ponderações. 8.1

87

Reorganização da Secretaria Executiva do CEDI/PR – Presidente, Jorge Nei Neves (ASFAPIN),

88

informou sobre a substituição da Secretaria Executiva do CEDI – Juliana Muller acerca da

89

resolução 229/2020. Na continuidade de sua explanação o Presidente apresentou a nova

90

Secretaria Executiva do CEDI – Jocélia Cunha passando lhe a palavra para apresentação ao

91

Conselho; a mesma incumbiu se de voltar seu novo aprendizado as demanda do CEDI, pediu

92

paciência em face de inexperiência na área o que não diminui seu comprometimento em realizar

93

com excelência o trabalho. Agradeceu a receptividade de todos devolvendo a palavra ao

94

Presidente que também instou a Juliana Muller que fizesse uso da palavra. A Srta Juliana Muller

95

agradeceu o apoio e carinho recebidos dos conselheiros durante o tempo que esteve a frente da

96

Secretaria Executiva. A Vice Presidenta, Adriana Oliveira fez suas considerações referente ao

97

período e do trabalho realizado pela Sra. Juliana Muller, após as considerações o Presidente abriu

98

a votação para referendar a indicação da nova Secretária. Aprovada a substituição da Secretária

99

Executiva pelo referendum do Conselho. Após aprovação o Presidente passa a palavra para a

100

vice-presidenta e diretora do departamento da DPPI/SEJUF – Srª Adriana Oliveira, 8.2

101

Atendimentos as ILPIs – Distribuição de EPIS – Todos já aconteceram foram para os ERs e a

102

maioria já entregaram, em Curitiba as entregas está acontecendo nos lugares, atualmente esta

pais, e na seqüência também se manifesta a conselheira

E finalizando o Presidente solicita a
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103

em processo de controle do estoque, na continuidade faz apresentação dos planejamentos para a

104

Coordenação até o mês de dezembro, focando os esforços em ações especificas no que esta e

105

atraso, informa também a chegada de três residentes – que estão se saindo muito bem no que foi

106

proposto – retomada das atividades da EBAPI – meta dentro da gestão numero de municípios que

107

faz a adesão e coloca as ações em prática é meta para o departamento, porém para além disso o

108

processo de retomada pós pandemia é uma construção coletiva, em sendo uma meta de gestão

109

estará dentro do plano estadual , até o fim do ano estará alinhado no avanço das etapas referente

110

aos municípios que já possuem plano e fundo. A SrªAdriana passa a palavra para Mariel –

111

assessora da Deputada Leandre – EBAPI a nível nacional foi extinto Dpto de atenção a pessoa

112

idosa dentro do Ministério da Cidadania – esta no limbo- a nível nacional a tramitação parou ,o

113

gabinete solicitou ao Ministro Lorenzoni esclarecimentos através de um requerimento sobre como

114

funcionará daqui para frente e onde será feito, quem a nível federal esta tocando o projeto.

115

Retomando a palavra a Srª Adriana agradece as colocações e pondera a participação do Gabinete

116

da Deputada Leandre ser de extrema importância a nível federal com informações de ponta. Na

117

continuidade a Vice Presidenta em sua explanação adentra o item 8.4 Planos de ação do DPPI –

118

Setembro a Dezembro – Conferência Estadual, elaboração do plano estadual, ajustes com

119

algumas secretarias, Disque Idoso ferramentas com novas funcionalidades com protocolo de

120

atendimento, em suma fazer acontecer o que esta em atraso, para novas ações e propostas em

121

2021. 8.5 Edital 001/2018 – Esta na ultima fase para que as instituições possam receber seus

122

recursos. 8.6 Fórum Digital DETRAN Semana Nacional do Trânsito – Entraram em contato com a

123

gestora do DPPI, pois identificaram que em seu site- DETRAN- havia todos os tipos de público

124

com exceção da pessoa idosa, foi convidada para ministrar uma palestra no fórum sobre cidades

125

para todas as idades. Trará informações sobre o futuro evento nas próximas reuniões.

126

“Finalizando as colocações passa a palavra ao Presidente que encerra esta etapa e comunicando

127

que os relatos das comissões se dará a partir das 13h30min”.9. Relato das Comissões

128

Permanentes –

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

9.1 Comissão de Orçamento, Financiamento e Fundo - Relato: 4.1 – Pauta Permanente –
Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores: Item 4.1 (reunião de Jul/2020) –
Panorama das prestações de contas do Incentivo Garantia de Direitos da Pessoa Idosa, trazer
panorama atual das prestações de contas para reunião de Agosto/2020. Parecer da Comissão:
CIENTE. Será elaborada uma planilha com os saldos de execução dos municípios que
receberam em 2018 e ainda podem ter prazo para execução em 2020, para que o Conselho
analise a possibilidade de solicitação de devolução dos recursos, para reunião de
Setembro/2020. Para reunião de Outubro/2020, será elaborada planilha com os saldos dos
recursos dos municípios que receberam em 2017 e já encerraram sua vigência. Parecer do
CEDI: Ciente. 4.2 – Solicitação de prorrogação p/ execução – Del nº 01/2017 – Município de
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140
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
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156
157
158
159
160
161
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163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

Cianorte. O município de Cianorte encaminha ofício de nº 131/2020 solicitando prorrogação de
prazo para execução dos recursos recebidos por meio da Del. 01/2017. Justificam que
formalizaram contrato para execução de oficinas de artesanato, canto, dança e inclusão digital,
visto que a execução das atividades devem ser presenciais e coletivas.Parecer da Comissão:
NÃO APROVADO. Encaminhar ofício com a resposta do Conselho, ao município e ao
CMDPI, informando ainda que de acordo com o art. 7º da Del. 11/2019, o prazo para
execução dos recursos é de até 24 meses a partir da data de recebimento dos mesmos e no
caso do município de Cianorte o prazo se encerra em 12/09/2020. Parecer do CEDI:
Aprovado o parecer da Comissão. 4.3 – Solicitação de orientação ER de Umuarama – Del
01/2017 – Município de Icaraíma; O município de Icaraíma encaminha email ao ER de
Umuarama, solicitando orientações para execução dos recursos recebidos por meio da Del.
01/2017. O recurso foi repassado em 12/11/2018. As perguntas são referentes a aquisição de
aparelhos de pressão e materiais esportivos e a compra de ingressos de entrada para o espaço
cultural (passeio com os idosos). Parecer da Comissão: APROVADO. Encaminhar ofício com a
resposta do Conselho, ao município e ao CMDPI, informando que de acordo com o art. 7º
da Del. 11/2019, o prazo para execução dos recursos é de até 24 meses a partir da data de
recebimento dos mesmos e no caso do município de Icaraíma o prazo se encerra em
12/11/2020. Quanto aos questionamentos sobre a execução do recurso para aquisição de
aparelhos de pressão e materiais esportivos e os ingressos de entrada para o espaço
cultural podem ser previstos, porém devem ser aprovados pelo CMDPI antes de sua
execução. Ressaltamos que no caso do passeio, o momento atual não está permitindo
aglomerações por conta da pandemia do Coronavírus, sugerimos que outra despesa seja
prevista devido ao tempo exíguo que ainda resta para execução do recurso. Parecer do
CEDI: Aprovado parecer da Comissão. 4.4 – MDH – CNDI – Informações sobre o
Cadastramento de Fundos da Pessoa Idosa – O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos encaminha email informando sobre os repasses da Receita Federal aos Fundos do
Idoso que receberam o primeiro repasse das doações do IRPF 2020. O FIPAR recebeu o valor de
R$ 85.297,01.Parecer da Comissão: CIENTE. Parecer do CEDI: Ciente. 4.5 – Balancetes até
Julho 2020;A técnica Marcela apresentou o Balancete do mês de Julho/2020 e os extratos de
conta corrente e aplicação financeira.Parecer da Comissão: APROVADO.Parecer do CEDI:
Aprovado parecer da Comissão (sem encaminhamento). 4.6 – Protocolo da ALEP
16.521.054-9 e 16.527.328-1. RETIRADO DE PAUTA, AGUARDANDO RETORNO CEDCA. 4.7 –
Protocolo 16.787.060-0 – OSCs – Casa Antônio Frederico Ozanam de Paranavaí - Proposta
“Adote um quarto” - solicitação de recurso ao CEDI/PR. A Casa Antônio Frederico Ozanam de
Paranavaí encaminha o Ofício nº 041/2020, com o Projeto “Adote um quarto” onde solicitam
recursos no valor total de R$ 329.600,00 para reforma de 16 dormitórios. São atendidos 48 idosos,
sendo 27 homens e 21 mulheres.Parecer da Comissão: NÃO APROVADO. Encaminhar ofício
à OSC informando que no momento não há Edital de Chamamento Público vigente para
apresentação de Projetos ao CEDI. Sugerimos que a OSC aguarde a abertura de novo Edital
ou que apresente o projeto nos moldes da Del. 13/2020, para captação de recursos de
doação do IR de pessoas físicas e/ou jurídicas. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da
Comissão. INCLUSÃO DE PAUTA: 4.8 – Mudança da representação dos Conselheiros
Governamentais: A Comissão de Financiamento solicita à Mesa Diretora o envio de ofício às
Secretarias competentes para que indiquem os representantes (titular e suplente) das Políticas
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183
184
185
186
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188
189
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191
192
193
194
195
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197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
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Públicas do Esporte e da Cultura para compor o segmento governamental. Parecer da Comissão:
APROVADO. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da Comissão.
9.2 Comissão de Políticas Públicas e Comunicação-Pauta:1.1-Pauta Permanente
Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores: Relato: Sem pendências das
reuniões anteriores Parecer da Comissão: Ciente .Parecer do CEDI: Ciente 1.2 – Pauta
Permanente – Acompanhamento do processo da implantação da Delegacia do Idoso;
Protocolo nº: 16.813.113-5 Relato: Conforme as informações apresentada pelo Dr. Thiago Schier
é necessário uma manifestação mais detalhada da SESP. Após o retorno, o Protocolo com as
informações adicionais será analisado pela comissão. Parecer da Comissão: Aprovado.Parecer
do CEDI: Aprovado parecer da comissão (sem encaminhamento). 1.3 – Sugestão de estudo
e análise – Decreto 2808 de 19/11/2015 e Lei Estadual (solicitação Urandy ) Relato:Levar para
Reunião dia 25/08/2020 com o Secretario Mauro, oficiar a SEJUF solicitando a providencia.
Parecer da Comissão: Aprovado. Parecer do CEDI: A reunião do secretário não foi realizada,
assim deverá ser expedido ofício a SEJUF solicitando a análise quanto à possibilidade do
Decreto citado acima ser uma Lei Estadual. 1.4 - Retorno das aulas X preservação da saúde
de idosos cuidados por servidores da educação e de idosos que atendem crianças e
adolescentes (solicitação Rosângela APP);Relato: A conselheira Rosangela enviou ao CEDI
uma solicitação para que o conselho se posicione junto ao Governo do Estado, contrario ao
retorno das escolas com aulas presenciais. Esse retorno pode agravar a disseminação do vírus. O
reinicio das aulas coloca em risco pessoas idosas que convive com os profissionais da educação
e estudantes. Parecer da Comissão: Publicação de uma manifestação do CEDI com o envio de
oficio sobre o assunto e ao secretario da SEED, COE/SESA, com copia ao CEDCA, CEE e
Comitê Estadual de Enfrentamento ao Covid. O oficio será construído com o auxilio da conselheira
Rosangela SCHIMIDT.Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da comissão, sendo que a cópia
do ofício também deverá ser enviada a OAB , ao MP/PR e ao Comitê Volta as Aulas- O
Conselho também referenda a nota do COPEDE. 1.5 - Revogação da Resolução 013/2008 –
CNDI – Estudo do MP/PR – A importância da família acolhedora como alternativa ao
asilamento; Relato: Após analise do material encaminhado pela Dra. Rosana Beraldi Bevervanço,
a comissão entende que esse serviço é tipificado pela assistência social. Sendo assim encaminha
se a solicitação de uma analise técnica conjunta pelo DPPI e DAS, para um estudo da viabilidade
da implementação dessa modalidade. Solicitar ao CAOP-IDOSO/MP, indicadores dos municípios
que já implantaram a modalidade. Após, a comissão entende ter parâmetros para analisar a
proposta.Parecer da Comissão: Aprovado.Parecer do CEDI: Aprovado parecer da Comissão.
1.6 – Acompanhamento da elaboração do 2o Plano Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa;
Relato: Conforme a residente técnica Ariely Borges do DPPI está sendo realizadas reuniões com

218

cada uma das secretarias, com objetivo de um levantamento de diagnostico de suas ações em

219

relação ao atendimento da população idosa no Estado. A partir das propostas aprovadas pelo

220
221
222
223
224
225

CEDI, oriundas das conferências municipais, as secretarias terão subsídios para elaboração de
suas ações para o plano estadual. Foram mobilizada ate agora as seguintes secretarias SEED e
SESA, SEAP, além do DETRAN, SETI, Departamento da Política da Mulher e Pessoas com
Deficiência e COHAPAR. A Chefa do DPPI apresentara em reunião plenária o nome das pessoas
que compõem a comissão estadual de elaboração do plano a fim de solicitar a publicação de um
decreto estadual de nomeação dos indicados.Parecer da Comissão: Cientes Parecer do CEDI:
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Cientes - Adriana Oliveira – Coordenação DPPI ira fazer o envio dos componentes da
Comissão por email. 1.7 – Protocolos 16.680.050-1 – Resposta a ratificação do ofício
068/2020 – APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública referente ao desconto
previdência coletivo de aposentados; Relato: Foram apresentadas as informações contidas no
protocolo nº: 16.680.050-1, que afirma que o desconto previdenciário de 14% dos proventos de
aposentadoria ou pensão que superem três salários mínimos esta regulamentada pela lei estadual
20.122/2019 e de que o tema foi devidamente discutido pela Paranáprevidencia.Parecer da
Comissão: Cientes.Parecer do CEDI: Cientes sob protesto dos profissionais aposentados e
da ativa que são conselheiros do CEDI 1.8 – Protocolo 16.765.848-2 – Retorno da DAS sobre
a Manifestação Conjunta CMAS/CMDI – sobre pessoas em situação de rua no município de
Mandaguari. Relato: Foi recebido do DAS o parecer elaborado pela técnica Patrícia Cavichiolo
Tortato da Divisão de Proteção Social Especial informando sobre o cofinanciamento feito com o
recursos federais e estaduais em atendimento as pessoas em situação de rua. Segundo o parecer,
não há no momento a previsão de ampliação de recursos estaduais para esse publico. Parecer
da Comissão: Cientes. Com o envio de resposta ao município de Mandaguari.Parecer do CEDI:
Cientes. Inclusão de pauta: Regulamentação da lei Estadual de gratuidade ou desconto no
transporte coletivo intermunicipal ás pessoas Idosa: Relato: O DER fez um parecer detalhado
sobre os efeitos da implantação da lei à SEJUF incluindo no protocolo a minuta de uma proposta
de regulamentação via decreto. A mesma encontra no anexo três do protocolo 16.047.547-1. Será
solicitada para PGE a manifestação sobre ele, após retorna se para essa comissão para analise. A
partir do mês de setembro o tema será pauta permanente dessa comissão. Parecer da Comissão:
Aprovado. Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da Comissão.
9.3 Comissão de Normas e Fiscalização - Pauta: 3.1 – Pauta Permanente: Acompanhamento e
pendências de reuniões anteriores:Relato: Sem pendências.Parecer da Comissão: Ciente
Parecer do CEDI: Ciente 3.2 – Pauta Permanente: Relatório de atendimentos do Disque Idoso;
Relato: Foi apresentado o plano de ação do Disque Idoso Paraná até dezembro/2020 com a
adequação do sistema e do serviço oferecido, registro de dados e elaboração do protocolo de
atendimento. A Conselheira Bernadete reforçou a necessidade de efetivação do trabalho realizado
pelo Disque Idoso com a praticidade de ações que cheguem até essa população por meio da
Rede de Proteção à Pessoa Idosa do município. Sobre o registro de atendimentos: Junho: 118
atendimentos (95 denúncias e 23 orientações) Julho: 289 atendimentos (138 denúncias e 151
orientações) Agosto: 235 atendimentos (aguardar o fechamento do mês para detalhamento das
informações) Mantêm-se as principais violações: 1º lugar: violência financeira/patrimonial 2º lugar:
abandono e negligência (empate),3º Agressão verbal e psicológica,4º Agressão física.Houve
aumento do relato de situações sobre problemas de saúde das pessoas idosas nos últimos três
meses. Parecer da Comissão: Aprovado Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da Comissão,
com as ressalvas feitas pela planária. 3.3 – Pauta Permanente: Relatório do uso do carro do
CEDI.Relato: Foi apresentado o relatório com sete registros de uso do carro do CEDI: 30/06, 02,
03, 06, 08, 13, 14 e 23/07/2020 cujo motivo foi à separação de materiais de EPI´s para as
entidades de atendimento à Pessoa Idosa. Recebemos a minuta do Termo de Doação do veículo,
mas esse documento não é suficiente para a transferência da Casa Civil à SEJUF, pois sem essa
regularização não é possível a manutenção do veículo. O contato com a SNDPI permanecerá até
o envio do Termo de Doação para a SEJUF e posterior doação ao CEDI. A Plenária do CEDI do
mês de julho aprovou o envio de ofício ao Sr. Secretário da SEJUF para a reserva de uma vaga
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no estacionamento do subsolo do Palácio das Araucárias. O mesmo não foi encaminhado e o
tema estava na pauta da reunião que haveria entre o Presidente do CEDI e o Secretário. Havendo
a realização da referida reunião, o assunto será retomado, assim como o envio do ofício pendente.
Parecer da Comissão: Aprovado Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da Comissão.
9.4. Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais - Relatório: 2.1 – Pauta
Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores:Relato: Sem
pendências das reuniões anteriores.Parecer da Comissão: Ciente Parecer do CEDI: Ciente 2.2
– Análise da situação do ARCPF dos municípios:Relato: 107 Municípios enviaram a
documentação para que o DPPI faça a emissão dos atestados. A lista esta sendo enviada para os
escritórios regionais para a complementação dos dados. Existem ao todo 391 conselhos e desses,
360 com conselho e fundo e 290 com conselho, plano e fundo. Será feito pelo DPPI uma
conferencia e atualização das planilhas com as informações mais recentes. Determinado prazo
para encaminhamento da documentação até 20/10/2020 para a emissão dos ARCPFs. O
recebimento de recursos do fundo Estadual do Idoso – FIPAR será condicionado à existência da
regularidade dos Municípios. São os municípios sem conselho, plano ou fundo:- Farol- JaguapitãJataizinho- Nova Aliança do Ivai- Rolândia- Rosário do Ivai- Tamboara - Tunas do Paraná Parecer
da Comissão: Ciente com o encaminhamento de oficio e emissão de deliberação.Parecer do
CEDI: Aprovado o parecer da Comissão - Encaminhar aos ER’s a solicitação de que os
municípios enviem até o mês de março 2021 os documentos necessários para emissão do
ARCPF. Para os municípios que já entregaram a documentação será emitido o atestado
com validade até 31-12-2020. 2.3 - Acompanhamento do processo de capacitação dos
Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa.Relato: O DPPI recebeu a orientação que
deve encaminhar as propostas de capacitação ao DEDIF pra analise e após isso, seguir com os
tramites para a escola de direitos humanos ESEDH. A proposta de encaminhamento será feita em
uma primeira reunião da comissão dos conselhos a ser marcada na reunião plenária. Parecer da
Comissão: Ciente Parecer do CEDI: Ciente. “A reunião da Comissão temporária capacitação
dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa, será realizada no dia 04-09-2020
as 09h00min” via google meet.
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10.Relato da Comissão Temporária da VI Conferencia Estadual – acerca da comissão da con-
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ferência, o presidente relatou que em reunião realizada em 18/08/2020 as 14:00 CEDEA –
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Dra.Angela- informou que devido a pandemia a Conferência será realizada em setembro via re-
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mota, em razão a referida questão a Conferencia Estadual do Idoso também será realizada virtu-
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almente , devera ser feita uma consulta aos delegados eleitos
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11. Informes dos Conselheiros e Colaboradores – Após breves relatos e explanações o Presidente
deu início ao 12. Encerramento – Agradecendo mais um mês onde tiveram a grata oportunidade
de estarem mesmo que virtualmente reunidos na esperança de estarem todos bem para a
próxima reunião que acontecera em setembro .
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