
CEDI PR- RELATÓRIO COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AOS CONSELHOS 
MUNICIPAIS (CACM) 
DATA: 22 /03/2021 – 15h30min’às 17:00’.  
  
Comissão e Plenária:  
1. Coordenador e Colaboradores: Jorge Nei Neves 
Relator: Adriana Santos de Oliveira  
Apoio Técnico: Paulo Rolim Filho 
 
COMPOSIÇÃO: 

CONSELHEIRO (A): Entidade/Órgão: 

Manoel Barcelos -  
SEJUF 

Thiago Schier -  

Eliane Mara Rebelo  
SEAB 

Cleusa  

José Araujo da Silva OK 
Ação Social do Paraná 

Claudia 

Jorge Nei Neves OK 
Associação São Francisco de  Assis - ASFAPIN 

Silvana 

Cleusa Moreira OK 
SEAP 

Eliane 

Sergio Rene Assis OK 
IPC 

Cayo 

Colaboradores: PRESIDENTE CEDI 

 Convidados  

 Convidados 

 Convidados 

 Convidados 

 Convidados 

 
Pauta: Relatório:  
2.1 – Pauta Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões 
anteriores: 
 
Manual de Criação do Conselho, Fundo do Idoso e Instrumental de Trabalho dos 
CMDPI´s.  
Relato: Enviado ofício nº 015/202. Sobre o Manual de Criação dos CMDPI`s, Fundo 
do Idoso e instrumental de trabalho para revisão e atualização. A gestora do DPPI fará 
a análise do material apresentado pelo residente técnico Lucas, e posterior 
encaminhamento, até o dia 25/03, à Comissão para contribuições. Uma nova reunião 
da Comissão ficou agendada para dia 31/03, às 13:30, para deliberação. 
Parecer da Comissão: Ciente. 
Parecer do CEDI: Ciente 
 
2.1– Pauta Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões 
anteriores:  



 
Curso de Formação de Conselheiros Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa 
Relato: Sobre o Curso de Formação para Conselheiros Municipais dos Direitos da 
Pessoa Idosa houve a reunião com a ESEDH, sra. Shanny, em 10/03 às 11:00, no 
qual foi apresentado as demandas iniciais minímas para um curso voltado ao público 
de Conselheiros Municipais da Pessoa Idosa. Ainda haverá outra reunião para os 
esclarecimentos apresentados pela ESEDH. Na mesma data, às 15:30, foi realizada 
reunião com a UEPG, profª Maria Iolanda, onde foram abordados os desafios de um 
curso contínuo de formação de conselheiros. Também haverá um retorno com os 
limites e possibilidades para a execução curso. Outro local que foi cogitado e está com 
agenda para essa discussão é a Escola de Gestão do Estado do Paraná. Foi sugerido 
pelo conselheiro Sr. José Araújo verificar uma parceria com a Escola de Saúde 
Pública e com a SETI, tendo em vista que há outras universidades estaduais que 
poderão aderir numa parceria.  
Parecer da Comissão: Ciente 
Parecer do CEDI: Ciente 
 
2.1 – Pauta Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões 
anteriores: ARCPF 
Relato: A residente técnica Brenda apresentou o relatório de emissão do ARCPF, no 
qual constam 68 municípios com atestado, 47 com o Escritório Regional para 
complementação de documentação e 138 protocolos em análise. Também foi 
ampliado o prazo para envio de documentos até 30/04/2021, conforme “ad 
referendum” nº 004/2021, devido a solicitação dos municípios e ER´s frente a 
pandemia. O relatório foi disponibilizado no grupo da comissão. No mês de abril será 
apresentado novo relatório com dados atualizados ARCPF.   
Parecer da Comissão: Ciente. 
Parecer do CEDI: Ciente 
 
2.1 – Pauta Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões 
anteriores: 
Relato: Cadastros das ILPIs nos CMDPI´S e CMAS´S. Resposta ao ofício Circular 
09/2020. O DPPI encaminharia Nota Orientativa para os ER´s quanto à importância 
para a Gestão e para os Conselhos, desses cadastros nas referidas instâncias de 
garantia de direitos. A Nota Orientativa não foi enviada ainda, mas será encaminhada 
pelo DPPI nos próximos dias, conforme a chefe do DPPI, Adriana Santos Oliveira 
informou. 
Parecer da Comissão: Ciente 
Parecer do CEDI: Ciente 
 
2.2- Solicitação de Informações SMAS – TOLEDO – Prorrogação de mandato 
CMDPI.  
Relato: Já foi enviado a nota orientativa do CEDI nº 005/2020 sobre eleições 
municipais.  
Parecer da comissão: Ciente 
Parecer do CEDI: Ciente 
 
2.3 – CMDPI Maringá solicita informações quanto a posse de novos conselheiros 
– e-mail: 12/03/2021. 
RELATO: Solicita informações sobre a legalidade de eleger conselheiros fora da 
Conferência Municipal, conforme a lei de criação do CMDPI. Tendo em vista a 
situação da pandemia, pode ser realizada uma conferência EAD para eleição dos 
conselheiros. Encaminhar ofício circular 006/2020 – CEDI/PR ao CMDPI de Maringá.  
Parecer da comissão: Aprovado 



Parecer do CEDI: Aprovado. Emitir nota orientativa aos CMDPIs para que alterem 
a lei de criação para que o processo eleitoral esteja desvinculado da realização 
da Conferência. Incluir as orientações do cumprimento do mandato dos 
conselheiros no período de pandemia. 
 
2.4 – Protocolo nº 17.440.603-0  - CMDPI Toledo encaminha documentos para 
emissão de ARCPF 
Parecer da comissão: Encaminhar o protocolado para a Gestão DPPI para 
providências cabíveis.  
Parecer do CEDI: Aprovado 
 
2.5 –  Protocolo nº 17.385.654-7 - CMDPI TERRA BOA, encaminha documentos 
para emissão de ARCPF 
Parecer da comissão: Encaminhar o protocolado para a Gestão DPPI para 
providências cabíveis.  
Parecer do CEDI: Aprovado 
 
2.6 –  Protocolo nº 17.377.580-6 - CMDPI Indianópolis, encaminha documentos 
para emissão de ARCPF 
Parecer da comissão: Encaminhar o protocolado para a Gestão DPPI para 
providências cabíveis.  
Parecer do CEDI: Aprovado 
 
Inclusão de Pauta: 
 
2.7 – Esclarecimento para o CMDPI de Rio Bom conforme e-mail: 22/03/2021.  
Relato: Dúvida quanto a nomeação de conselheiro. Sempre que houver substituição 
de conselheiro é necessário Decreto para oficializar a nomeação do mesmo.  
Parecer da Comissão: Encaminhar e-mail com os esclarecimentos acima.  
Parecer do CEDI: Aprovado. Encaminhar nota orientativa a todos os CMDPIs 
com os esclarecimentos sobre a necessidade de decreto para nomeação de 
conselheiros em caso de substituição durante a gestão do Conselho. 
 


