
CEDI PR- RELATÓRIO COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AOS CONSELHOS 
MUNICIPAIS (CACM) 
DATA: 26 /04/2021 – 13h00min às 17h00min 
  
Comissão e Plenária:  
1. Coordenador e Colaboradores: Jorge Nei Neves 
Relator:  
Apoio Técnico: Paulo Rolim Filho 
 
COMPOSIÇÃO: 

CONSELHEIRO (A): Entidade/Órgão: 

José Araujo da Silva OK 
Ação Social do Paraná 

Claudia Costa Carneiro Hernandes  

Jorge Nei Neves OK Associação São Francisco de  Assis - 
ASFAPIN Silvana de Fátima Neves  

Veranice Ferreira OK 

Instituto Paranaense de Cegos - IPC 
Cayo Miguel Angel Matin Cristóbal  

Cleusa de Fátima Moreira Scacchetti 
OK SEAP 
Luiz Gustavo Sulek Castilho 

Manoel Tadeu Barcelos 
SEJUF - DAS 

Gessica Greschuk Ribeiro 

Leia Banks de Oliveira 
SEEC 

Aline de Souza Barbosa 

Colaboradores: 
 

 Convidados  

 Convidados 

 Convidados 

 Convidados 

 Convidados 

 
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: Foi realizada reunião extraordinária da comissão no dia 31/03/21, contudo não 
estavam disponíveis os materiais para análise. Devido aos preparativos de posse do 
CEDI, e afastamento  da chefe do DPPI, por motivo de cirurgia, os materiais serão 
apresentados pelo residente técnico Lucas, no retorno de suas férias. 
Parecer da Comissão: Ciente 
Parecer do CEDI: Ciente. Incluir no material um capítulo referente ao Plano 
Municipal da pessoa idosa. 
 
2.1– Pauta Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores: 
Curso de Formação de Conselheiros Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa. 
Relato: O vice-presidente do CEDI apontou a necessidade da realização de um 
trabalho concomitante ao do projeto de formação continuada, tendo em vista as 



dificuldades que os CMDPIs estão enfrentando durante o período da pandemia. Sendo 
assim, a comissão propõe a realização de reuniões ampliadas por regional, trazendo 
conselheiros e gestores para uma formação básica da importância dos conselhos. Por 
outra via, a necessidade do CEDI em deliberar recursos para um edital de 
chamamento público onde as IESs proporiam materiais e disponibilizariam capital 
humano necessário para uma formação “de fôlego”, que seja efetiva e permanente. A 
residente técnica Ariely informou que foram realizadas reuniões na tentativa de 
estabelecer parcerias com a Escola de Gestão, ESEDH, UEPG e Escola de Saúde 
Pública, porém há muitos entraves burocráticos, o que tem dificultado o andamento do 
diálogo. O primeiro encaminhamento precisa ser imediato tendo em vista as 
dificuldades apresentadas pelos CMDPIs no contexto da pandemia, em uma 
colaboração do conselho com a gestão. Propõem-se a realização de encontros por 
macro regional para otimizar o processo. 
Parecer da Comissão: Aprovado 
Parecer do CEDI: Aprovado 
 
2.1 – Pauta Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões 
anteriores: ARCPF 
Relato: A residente técnica Brenda informou que já foram emitidos 101 ARCPFs, 
ainda estão com os ERs 97 protocolos para complementação de documentos, 73 
protocolos ainda estão em processo de análise. Será disponibilizado planilha 
atualizada aos conselheiros da comissão.  
Parecer da Comissão: Ciente 
Parecer do CEDI: Ciente. Aprovada a prorrogação de prazo para entrega dos 
documentos pelos municípios até 30/05/2021. 
 
2.2- Município de Mauá da Serra ofício nº:002-2021 participação dos membros da 
Câmara Municipal Legislativa nas reuniões do CMDPI – E-mail 15-04-2021 
Relato: O CMDPI de Mauá da Serra solicita informações sobre a possibilidade de 
membros do legislativo participarem como conselheiros. Será encaminhado ofício 
informado da impossibilidade e que os mesmos podem ser colaboradores.  
Parecer da comissão: Aprovado 
Parecer do CEDI: Aprovado 
 
2.3 –Município de Umuarama – solicita esclarecimentos referentes às propostas 
aprovadas na 3ª. Conferência Municipal – E-mail em 16/04 
Relato: Foi respondido por meio do Ofício 016/2021. 
Parecer da comissão: Ciente 
Parecer do CEDI: Ciente 
 
2.4 – MDH – CNDI – Solicita atualização de dados dos CMDPIs – E-mail em 
16/04/2021 
Relato: O CNDI solicita informações atualizadas quanto ao funcionamento dos 
CMDPIs no PR.  Encaminhar o protocolado para a Gestão DPPI para providências 
cabíveis.  
Parecer da comissão: Aprovado 
Parecer do CEDI: Aprovado 
 


