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Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF PR 

ATA - SOLENIDADE DE POSSE 

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO 

07/04/2021 CEDI/PR 

 

 

1. Ato de Posse;  

Aos sete dias do mês de Abril do ano de 2021, às 10h15min, na sala de Gestão do 

Palácio das Araucárias, à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº, 7° andar – bairro Centro 

Cívico, em Curitiba-PR, foi dado início de forma hibrida a solenidade de posse, em 

conformidade com a Lei nº 11.863/1997 que dispõe sobre a Política Estadual dos Direitos 

do Idoso e Criação do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná – CEDI/PR. O 

CEDI/PR é um órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, formulador de políticas 

públicas, competente para aprovar, acompanhar e controlar a execução da política voltada 

à promoção, proteção e defesa dos direitos das pessoas idosas do Estado do Paraná. 

Sendo desejado a todos os presentes um excelente evento que se concretize como 

espaço efetivo de participação social e garantia de direitos. Após a composição da mesa  

de autoridades: a excelenstíssima Sr.ª Adriana Santos de Oliveira, Vice Presidenta do Conselho 

Estadual dos Direitos do Idoso gestão 2019/2021 e Gestora do Departamento da Política da Pessoa 

Idosa, excelentíssimo Sr. Dr. Antonio Devechi - Diretor Geral da Secretaria da Justiça, 

Família e Trabalho, neste ato representando o excelentíssimo Secretário de Estado Sr. 

Ney Leprevost, a excelentíssima Sr.ª Leandre Dal Ponte - Deputada Federal, excelentíssimo 

Sr. Antonio Costa - Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, excelentíssima Sr.ª 

Rosana Beraldi Bevervanço - Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência e Representante do Ministério 

Público do Paraná, excelentíssimo Sr. Jeferson Abadde - Chefe de Gabinete da Assembléia 

Legislativa do Paraná neste ato representando o Deputado Estadual Cobra Repórter, 

excelentíssimo Sr. Jorge Nei Neves - Presidente do Coselho Estadual dos Direitos do Idoso gestão 
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2019/2021. Agradecimentos a presença do Sr. Jackson Pitombo Cavalcante Filho - Diretor de 

Desevolvimento Social da SEJUF/PR, aos representantes das Entidades, Segmentos da Sociedade 

Civil, órgãos e Secretarias de Estado, servidores e demais convidados presentes e aos que nos 

acompanham pelas redes sociais. Declarou-se  a abertura da solenidade com a palavra da 

Vice Presidenta do CEDI Sr.ª Adriana Santos de Oliveira que agradeceu em nome dos 

excelentíssimos Srs. Dr. Antonio Devechi e Ney Leprevost que por motivos maiores não 

estão presentes momentaneamente. Declarou aberta a soleneidade de posse dos 

conselheiros do biênio 2021/2023 do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná, 

desejou que o evento seja formidável a todos. Iniciou o pronunciamento das autoridades 

com o execelentíssimo Sr. Antonio Costa, Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 

posse da fala desejou cordialmente saudações a todos os membros em respeito aos seus 

desempenhos e esforços na política da pessoa idosa, exaltou o destaque do Estado do 

Paraná e do Estado do Ceará em seus desenvolvimentos de politícas públicas, e ao 

notável trabalho da Deputada Federal Sr.ª Leandre Dal Ponte. Citou a campanha em execusão 

em abril de 2021 que levará aos estados conselhos, capacitação de conselheiros e gestores assim 

como a mostra de novos dois modelos de política, a Política de Cuidados e a Política de Proteção. 

Agradeceu a participação e lembrou sobre a disposição da secretaria como apoio, e a importância 

da parceria e cooperação entre ambos, por fim, desejou felicitações para a nova gestão. 

Encaminhou a fala a Deputada Federal Sr.ª Leandre Dal Ponte que agradeceu a participação com 

contentamento do encontro ocorrer mesmo de forma virtual, parabenizando o trabalho da gestão 

2019/2021 e para todos os membros, desejou êxito para a nova presidência e ao colegiado, 

contando com o apoio de seu mandato na defesa dos direitos da pessoa idosa, exaltou sobre a 

Comissão Permanente na Câmara dos Deputados de Direitos das Pessoas Idosas, sendo uma 

grande conquista realizada, em especial à Sr.ª Rosana Beraldi Bevervanço seu agradecimeto ao 

apoio e cotribuições. Relatou os apoios, projetos e coclusões a cerca do melhoramento da defesa 

dos direitos da pessoa idosa no Estado do Paraná, assim como a grande caminhada e 

enfrentamento que temos para dar continuidade a esta política, encerrou saudando e 

parabenizando a todos e com a informação de que a sua presença na reunião será breve por conta 

de seus compromissos. Com a posse da fala o Diretor Sr. Antonio Devechi em representação do 
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Secretário Sr. Ney Leprevost. Convocada em fala a Sr.ª Rosana Beraldi Bevervanço 

cumprimentou todas as presenças, relevou o trabalho e esforço da gestão anterior, 

desejou calorosamente boa sorte para a nova presidência e relembrou a felicitação ao 

nascimento do CEDI, sendo um grande instrumento a dar a voz e defesa para pessoa 

idosa. Declarou sempre que necessário a presença e auxílio do Ministério Público em 

ajudar a política da pessoa idosa, finalizou com sua saída da reunião por força maior. Em 

pronuciamento o Sr. Jeferson Abadde desejou bom dia e forte abraço à todos em nome do 

Presidente da Assembléia Legislativa Deputado Ademar Traiano, trouxe cortejos do Colegiado de 

Deputados da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, honrou o desempenho e trabalho pelo 

colegiado do CEDI/PR na gestão 2019/2021, homenageou a nova gestão que está vindo e exaltou 

a disposição da CRIAI para contribuir com a defesa dos direitos dos mais vulneráveis, e finalizou 

elogiando aqueles que se empreenderam e se destacaram nas políticas públicas dos direitos da 

pessoa idosa no cenário atual da pandemia. Com a palavra o Presidente do CEDI/PR gestão 

2019/2020 Sr. Jorge Nei Neves recepcionou à todos com boas vidas, agradeceu a presença dos 

convidados e demais membros, sendo um grande momento de alegria, por seu trajeto durante a 

presidência que lhe foi de muita responsabilidade e valiosidade, com as realizações e avanços na 

política da pessoa idosa mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, com muito orgulho de fazer 

parte do colegiado, e que todos que passaram e aos que permaneceram deixam marcado o 

empenho e a diferença neste trabalho, ficando seu agradecimento e disposição. Ato de posse 

sendo narrado pela cerimonial e Secretaria Excutiva do CEDI – Jocélia Cunha  menciona: Às 10h 

do dia 07 de abril de 2021, na Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, sala de Gestão Fanny 

Lerner, Palácio das Araucárias, sito à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº Centro Cívico, Curitiba 

PR, por meio de reunião híbrida, nas modalidades presencial e virtual, em sessão solene de posse 

do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, CEDI PR, comparecem os seguintes membros 

representantes dos órgãos governamentais indicados e organizações da sociedade civil, sendo 

estes últimos eleitos por meio de Processo Eleitoral conforme estabelece a Deliberação 

031/2020/CEDI PR e publicação de Ata e Reunião Final em Diário Oficial Entidades e seus 

respectivos representantes, CEDI gestão 2021/2023 segmento da Sociedade Civil: AMAI 

(Associação Mandiritubense de Amigos dos Idosos) com o titular Sr. Matheus Mokdese dos Santos 

e suplente Sr.ª Patricia de Jesus Ferreira, Ação Social do Paraná titular Sr. José Araujo da Silva e 
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suplente Sr.ª Claudia Costa Carneiro Hernades, IPC (Instituto Paranaense de Cegos) titular Sr.ª 

Veranice Ferreira e suplente Sr. Cayo Miguel Angel Cristóbal, Pequeno Cotolengo do Paraná titular 

Sr.ª Antonielli Felix Bluta e suplente Sr.ª Damary Mariangela Sepulveda Escobar, Serviço de 

Acolhimento Institucional para Idosos de São Vicente de Paulo – Castro PR titular Sr.ª Cleonice 

Fátima de Almeida e suplente Sr.ª Aline Copacheski Santos, Ação Hospitalar Bom Jesus titular Sr.ª 

Claudia Aparecida de Lara Martins e suplente Sr.ª Janaína Cintian de Oliveira Chiarello, ASFAPIN 

(Associação São Francisco de Assis) titular Sr. Jorge Nei Neves e suplente Sr.ª Silvana de Fatima 

Neves, Pastoral da Pessoa Idosa de Cascavel titular Sr.ª Maria de Lourdes Menon Schram e 

suplente Schirley Pietsch, Associação dos Idosos Aposentados e Pensionistas do Sudoeste do PR 

titular Sr.ª Bernadete Dal Molin Schenatto e suplente Sr.ª Nilva Giongo da Silva, CEGEN (Centro de 

Excelência em Atenção a Geriátrica e Gerontologia) titular Sr. Diones Lupercio Monteiro e suplente 

Sr.ª Elisa Beraldi Canales, Associação de Proteção ao Idoso de Orizona – Marigá titular Sr.ª 

Terezinha Corrêa Maciel Barbosa e suplente Sr.ª Laura Azevedo Coutinho, Centro de Convivência 

da Terceira Idade de Querência do Norte, titular Sr.ª Adalziza Gomes da Silva e suplente Sr.ª 

Rosimeire Aparecida do Nascimento. Segmento Governamental, secretarias: Secretaria da Justiça 

Família e Trabalho, Diretoria de Desenvolvimento Social e Departamento da Política da Pessoa 

Idosa do Paraná titular Sr.ª Adriana Santos de Oliveira, suplente Sr. Jackson Pitombo Cavalcante 

Filho, Secretaria da Justiça Família e Trabalho Departamento da Assistência Social titular Sr. 

Manoel Tadeu Barcelos e suplente Sr.ª Gessica Greschuk Ribeiro, Secretaria da Justiça Família e 

Trabalho Gestão de Fundos, titular Sr.ª Viviane da Paz Carvalho e suplente Paulo de Souza Rolim 

Filho, Secretaria de Administração e Previdência, titular Sr.ª Cleusa de Fátima Moreira Scacchetti e 

suplente Sr. Luiz Gustavo Sulek Castilho, Secretaria de Comunicação Social e Cultura, titular Sr.ª 

Leia Banks de Oliveira e suplente Sr.ª Aline de Souza Barbosa, Secretaria do Desenvolvimento 

Sustentável e do Turismo, titular Sr.ª Camila Aragão e suplente Sr.ª Michelle Carolo, Secretaria da 

Educação e Esporte, titular Sr.ª Clemilda Santiago Neto e suplente Sr.ª Regina Célia Vitório, 

Secretaria da Infraestrutura e Logistíca, titular Sr.ª Antoniella Dacol Guil e suplente Sr.ª Amanda 

Helen Ferreira Giseli da Rocha, Secretaria da Saúde, titular Sr.ª Adriane Miró Vianna Benke Pereira 

e suplente Sr.ª Giseli da Rocha, Secretaria da Segurança Pública, titular Sr. Claudio Marques Rolin 

e suplente Sr.ª Janice Cherpinski, Companhia de Habitação do Paraná, titular Sr.ª Lucimeri Sampaio 



 

 
 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Publicação no DIOE  nº  10945                em:28/05/2021 

Bezerra e suplente Sr. Luiz Antonio Mariotto Neto, Superintendência da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Supeior, titular Sr. José Maia e suplente Sr.ª Gislaine Cristina Vagetti.  

Para dar posse às entidades eleitas tomou a palavra o Sr. Dr. Antonio Devechi legítimo 

representante do Secretário de Estado Sr. Ney Leprevost  através da resolução nº 282/2020, 

executou neste ato a posse aos 24 membros (titulares e suplentes) que representam 12 

Organizações da Sociedade Civil eleitas por meio de processo eleitoral e aos 24 membros (titulares 

e suplentes), indicados pelo Poder Executivo Estadual para o Biênio 2021/2023 do Conselho 

estadual dos Direitos do Idoso do Paraná. Composição da Mesa Diretora, em atendimento ao artigo 

n° 18, Parágrafo Único do Regimento Interno do CEDI PR, que garante a alternância de 

representatividade entre Governo e Sociedade Civil, a SEJUF fará a indicação para a cadeira de 

presidência a ser ocupada pelo segmento governamental. Em palavra o Sr. Dr. Antonio Devechi em 

nome do Secretário de Estado  Sr. Ney Leprevost indicou a Chefe do Departamento da Política da 

Pessoa Idosa, Sr.ª Adriana Santos de Oliveira para a presidência, havendo concordância deste 

conselho. Agradeceu a presença de todas as autoridades e parabenizou a gestão 2019/2021 em 

nome do conselho e da secretaria pelo brilhante trabalho, e que em conjunto, cada vez mais iremos 

nos fortalecer, encerrou pedindo licença para cumprir sua agenda.  

Iniciou a escolha da cadeira da vice-presidência, aos candidatos à cadeira, o Conselheiro Sr. José 

Araujo Silva tomou a fala indicando o Sr. Jorge Nei Neves pelo seu trabalho excepcional, assíduo 

em sua presença e contribuições na política do idoso, ficando o CEDI em boa direção. Tendo a 

disposição do Sr. Jorge Nei Neves, a votação se encerrou unânime. Ratificou o Conselho Estadual 

dos Direitos do Idoso do Estado do Paraná que deliberou a aprovação da Presidência Sr.ª Adriana 

Santos de Oliveira e Vice Presidência Sr. Jorge Nei Neves para o biênio 2021/2023, aprovado por 

unanimidade.  

Passando ao referendo da Secretaria Executiva, por unanimidade a permanência da Sr.ª Jocélia 

Cunha como Secretária Executiva do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso biênio 2021/2023. 

Com a composição da Mesa Diretora encerrou o Ato de Posse do Colegiado encaminhando a 

palavra a Presidenta do CEDI PR Prof ª Adriana Santos de Oliveira, a mesma em posse da fala 

agradeceu à todos os presentes, convidados e a equipe técnica do Departamento da Política da 

Pessoa Idosa e aos audientes que acompanham virtualmente, felicitou a honra por assumir esse 

compromisso e a confiança da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, a ao conselho pela 
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oportunidade de dar continuidade aos trabalhos da defesa dos direitos da pesoa idosa, expôs sua 

força de vontade e disposição para fazer o máximo possível dentro da política da pessoa idosa. 

Citou sua particular referência, Paulo Freire, de que é preciso ter esperança do verbo esperançar, 

levantar e ir atrás para construir em conjunto uma sociedade para todas as idades. Partiu para a 

composição das Comissões Permanentes, que devem compor com três membros do segmento 

governamental e três da sociedade civil. Em comentário, o Conselheiro Sr. José Araujo Silva sugeriu 

sendo facultativo, que os membros antigos permaneçam nas suas próprias comissões, para facilitar 

a recomposição sendo interessante para abreviar o trabalho, e aos novos que sintam-se à vontade 

para escolha de suas comissões. Retomando a fala a Sr.ª Adriana Santos de Oliveira concordou 

com a proposição citada pelo conselheiro sendo a forma mais prudente e concordada por todos. 

Falou sobre a Comissão de Políticas Públicas que se estrutura no Eixo Governamental a SETI, 

SESA e SEED e na Sociedade Civil a Associação Hospitalar Bom Jesus, Associação 

Mandiritubense de Amigos dos Idosos e o Pequeno Cotolengo. A Comissão de Acompanhamento 

dos Conselhos ficam no Eixo Governamental a SEAP, SEJUF (DAS) e SEEC e na Sociedade Civil 

a Ação Social do Paraná, a Associação São Francisco de Assis e o Instituto Paranaense de Cegos. 

Na Comissão de Normas e Fiscalização se mantém no Eixo Governamental a COHAPAR, SEJUF 

(DPPI) e SESP, e na Sociedade Civil a Associação dos Idosos Aposentados e Pensionistas do 

Sudoeste do Paraná, a Pastoral da Pessoa Idosa de Cascavel e o Centro de Convivência da 

Terceira Idade de Querência do Norte. Na Comissão de Orçamento, Financiamento e Fundo segue 

no Eixo Governamental a SEJUF, SEIL e SETEST e na Sociedade Civil o Centro de Excelência em 

Atenção a Geriátrica e Gerontologia, a Associação de Proteção ao Idoso de Orizona – Maringá e o 

Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos de São Vicente de Paulo de Castro. Iniciou novo 

assunto com as Comissões Temporárias, onde a Comissão de Acompanhamento e Monitoramento 

do Plano Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa ficou no Eixo Governamental a SESA, COHAPAR 

e a SEJUF (DPPI) e na Sociedade Civil a Associção São Francisco de Assis, a Associação dos 

Idosos Aposentados e Pensionistas do Sudoeste do Paraná e a Associação Mandiritubense de 

Amigos dos Idosos. Passou a Comissão Situações Urgentes Covid no Eixo Governamental a 

SESA, SEJUF (DAS e DPPI) e na Sociedade Civil a Associação São Francisco de Assis, a Ação 

Social do Paraná e o Centro de Excelência em Atenção a Geriátrica e Gerontologia e como 

colaboradores o Hospital de Clínicas e o Recanto Tarumã. Na Comissão de Capacitação dos 
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CMDP’s no Eixo Governamental a SEJUF (DAS e DPPI) e a SETI com a Sociedade Civil a Ação 

Social do Paraná, a Associação São Francisco de Assis e a Associação de Proteção ao Idoso de 

Orizona e como colaboradores a Associação dos Idosos Aposentados e Pensionistas do Sudoeste 

do Paraná. Encerrou as atividades da manhã e convidou os conselheiros para a reunião no período 

da tarde conforme cronograma e avisos da secretária executiva.  

Panorama e desafios das Instâncias de Garantia de Direitos;  

A Presidenta do CEDI/PR Sr.ª Adriana S. Oliveira exercendo uso da palavra no intuito que os 

conselheiros neófitos se familiarizassem com a dinâmica das atividades exercidas dentro do  

conselho e promover a interação com os conselheiros decanos, iniciou inforrmando no que se 

refere as atualizações, remodelação e ajustes no site do CEDI, e que as sugestões dos 

conselheiros são profícuas para o devido aperfeiçoamento e disponibilizando no chat o link do site. 

Na sequência abordou o calendário das reuniões já aprovado no ano de 2020, citando a 

importância dos conselheiros se aterem as datas mensais para sua participação nas reuniões das 

comissões e do pleno. Sugeriu aos conselheiros que concluissem a composição das comissões 

que não foram finalizadas no período da manhã. Mencionou sobre a Comissão Temporária 

Tribunal de Justiça pedindo ao Vice-Presidente Sr. Jorge Nei Neves que auxiliasse a recordar.  

Passou a palavra ao Vice-Presidente Sr. Jorge Nei Neves, o mesmo explicando respectivamente 

à Comissão que ficou de ser agendada no Tribunal de Justiça, cuja não ocorreu, com as questões 

de pagamento PIS/Pasep e a sugestão de multas serem destinadas ao fundo. Posteriormente a 

Presidenta do CEDI/PR Sr.ª Adriana S. Oliveira compreendeu ressaltando a importância da 

reunião e de retomar o assunto para este ano. Em seguida pondo em votação a afirmação de 

manter  com a estrututra da Presidência e a Gestão de Fundos da SEJUF e a Vice-Presidência da 

ASFAPIN junto com a Ação Social do Paraná, sendo a afirmativa concordada e aprovada  por 

todos os presentes.  Expôs informando sobre a CRIAI (Comissão de Defesa da Criança, do 

Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência) da Assembléia Legislativa, a qual 

recebeu primeiramente a recomendação do Conselheiro Sr. José Araujo Silva, com a 

posse da fala, para que a atual vaga da Conselheira Sr.ª Maria de Lourdes Menon Schram 

na referente Comissão fosse destinada ao Conselheiro Sr. Matheus Mokdese, havendo 

concordância das partes e demais membros. A Conselheira Sr.ª Giseli da Rocha da 

Secretaria de Estado da Saúde (SESA) em poder da fala, manifesta a possibilidade de 
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participação da secretaria como colaboradores, bem como a Venerável Sr.ª Rosangela Javorski 

Schmidt também em fala propõe a sua participação dentro da CRIAI. A Presidenta do CEDI/PR 

Sr.ª Adriana S.Oliveira retoma a fala concluindo a Comissão com as Entidades Governamentais: 

SEJUF, SETI e a SESA e Entidades Civis: ASFAPIN, AMAI, e a Associação de Proteção ao Idoso 

de Orizona – Maringá, tendo sua aprovação nas conclusões acima citadas junto dos demais 

participantes. Esclareceu sobre a Plataforma Temporária Longeviver que tem o intuito de unificar 

as informações do Estado do Paraná, e que teve a ação de organizar o evento do CEDI – CE, 

usando esse modelo de plataforma, evidenciando aos Conselheiros que deve-se fazer a 

retomada, pois ela faz a junção de informações e dados de extrema importância que podem 

contribuir com os municípios na proposta Cidade Amiga da Pessoa Idosa, tendo dentro da Gestão 

o objetivo de encaminhar um projeto de lei, próprio do Estado, de termos um Paraná para todas as 

idades no olhar atento para uma sociedade inclusiva, que permaneça e seja uma Política de 

Estado, possuindo dentro do Paraná 108 municípios com adesão à proposta que está dentro do 

Plano de Governo. Destacou que a Plataforma Temporária Longeviver pode colaborar no sentido 

dos ajustes, informações e discussões que estão em execução, em 2020 ficou estagnada a 

construção dessa ideia, informou a disposição de revir para este ano, e que gostaria de manter a 

SEJUF, ficando em aberto uma vaga do eixo governamental e uma da sociedade civil. Conclui 

com três membros da Instituição Governamental: SEJUF (DPPI), SEED, e a SETI e três da 

Sociedade Civil: Associação de Proteção ao Idoso de Orizona - Maringá, Pastoral da Pessoa 

Idosa e a ASFAPIN. Por seguinte, evidenciou a Comissão Temporária de 2019, que tem como 

propósito viabilizar prêmios para as ações, estratégias e experiências de destaque positivo na 

Política da Pessoa Idosa nos municípios do Paraná, objetivando que o Colegiado deve trabalhar 

no edital/deliberação de como beneficiar e conceder visibilidade para as inovações ou estratégias 

que os municípios desenvolvem voltados para a pessoa idosa. Expondo que a ideia não teve 

continuidade ao longo de 2020 e que deve ser estudada uma proposta para seu seguimento. Para 

a citada Comissão tinha-se: APP Sindicato, Recanto Tarumã, e a SEJUF (DPPI e o 

Departamento da Assistência Social). Passou a fala ao Vice-Presidente Sr. Jorge Nei Neves que 

elucidou a cerca da comissão, sobre a deliberação que é da Plenária do CEDI para o um prêmio 

de boas práticas e que seria feito um repasse de recursos para os municípios, seria um novo 

edital, que foi deliberado em 2019, porém, como dito, em 2020 não foi dado prosseguimento. 
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Voltando a plavra para a Presidenta do CEDI/PR Sr.ª Adriana S.Oliveira sugeriu manter as 

mesmas entidades apresentada na Comissão com foco nas situações atuais. Com fala, a 

Conselheira Sr.ª Bernadete Schenatto cogitou o adiamento e retirada momentaneamente da 

respectiva Comissão, justificando que o presente contexto sugere foco no enfrentamento à 

pandemia. Em posse da palava a Presidenta do CEDI/PR Sr.ª Adriana S.Oliveira concordou com 

a contraposição e ultimou votação, sendo unânime. O Vice-Presidente Sr. Jorge Nei Neves e o 

Conselheiro Sr. José Araujo Silva em mesma opinião declararam que a volta da Comissão 

Temporária de 2019 será bem vinda, e de grande importância sua revisão futuramente. A 

Presidenta do CEDI/PR Sr.ª Adriana S.Oliveira em sua fala concluiu que a deliberação referente a 

essa comissão por hora ficou revogada, com a condição de que ela seja pensada posteriormente 

em caráter premiativo com as preposições da atual pandemia. Iniciando novo assunto com uma 

deliberação de 2019 que tem pronta uma Comissão de Seleção que é responsável pela avaliação 

de propostas apresentadas pelas organizações da sociedade civil quando se trata de editais de 

chamamento público, junto da mesma deliberação contém a Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, etapa posterior das propostas aprovadas. Destacou que hoje não temos nenhum 

chamamento público em aberto, mas que deve ser efetuado o pagamento do chamamento de 

2018, em que o processo interno foi concluído, e que é preciso ter essa Comissão de Seleção das 

propostas para quando criarem os editais para as entidades e organizações da sociedade civil, na 

época tinha-se pelo Marco Regulatório (lei n° 13.019, de 31 de Julho de 2014) duas 

entidades governamentais e uma da sociedade civil: COHAPAR, SESA e APP Sindicado, 

respectivamente, houve alteração posteriormente para: COHAPAR, SEJUF (DPPI) e 

APP Sindicato, evidenciou a terceira alteção onde a SEJUF (DPPI) não deveria participar 

da Comissão de Seleção, pois emitiu um parecer técnico do departamento, havendo 

atrito em participar das duas comissões, podendo ser interpretada de forma equivocada, 

pela prestação de contas (PGE), reforçou seu comentário, justificando que deve ser outro 

servidor de carreira, pois atualmente dentro do DPPI não conseguiria assumir a 

possibilidade de participação da SEJUF nessas comissões, por fim estabelecendo as 

seguintes entidades para a Comissão de Seleção e Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, Governamentais a COHAPAR e SEED, e Civil a Associação de Proteção ao 

Idoso de Orizona de Maringá. Informou que não foi localizada a deliberação da comissão Plano 
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Estadual de Cuidados Permanentes para a Pessoa Idosa, e requisitou aos conselheiros para que 

se possível relembrassem a respeito. O Vice-Presidente Sr. Jorge Nei Neves abordou em fala que 

de fato era de ser realizada a deliberação da montagem dessa comissão, havendo registro em ata 

que a plenária deliberou. A Presidenta do CEDI/PR Sr.ª Adriana S.Oliveira reavendo a fala 

esclareceu que as condições de mudanças e replanejamentos anteriores da Secretaria Executiva 

do Conselho não favorecem os alinhamentos necessários para a gestão atual, ocorrendo atritos e 

novas alterações. Argumentou que a deliberação deve ser reformulada, contendo anteriormente 

os seguintes eixos, Governamental a SESA e a SEJUF, e no Civil o Recanto Tarumã e o Hospital 

de Clínicas. Após iniciar um debate indicando se prosseguiriam com a comissão ou com sua 

anulação, concluiu-se que todos os aprimoramentos que auxiliam a política da pessoa idosa 

devem ser mantidos. Portanto manteu-se as seguintes entidades: Governamental SESA e 

SEJUF, e da Sociedade Civil o Pequeno Cotolengo, Associação dos Idosos Aposentados e 

Pensionistas do Sudoeste do PR, e como colaboradores o Ministério Público (CAOPDDI), Hospital 

de Clínicas, e o Recanto Tarumã. Pediu auxílio ao Vice-Presidente Sr. Jorge Nei Neves para 

recordação da Comissão solicitada pela Deputada Federal Sr.ª Leandre Dal Ponte, o Vice-

Presidente em fala elucidou que foi um encaminhamento de uma reunião ao final de 2020, que 

seria um Grupo de Trabalho para acompanhamento das discussões na Câmara da referida 

Deputada, sobre as Instituições de Longa Permanência, para se configurarem como instituições 

de saúde pois são ferramentas da Assistência Social, em teor de uma proposta legislativa, sendo 

apoiada pela Deputada a realização da comissão pelo Conselho e que no grupo constaria as 

respectivas entidades: SEJUF, SESA, Departamento de Assistência Social, Serviço de 

Acolhimento Institucional para Idosos de São Vicente de Paulo em Castro, Socorro aos 

Necessitados e a Ação Social do Paraná. A Presidenta do CEDI/PR Sr.ª Adriana S.Oliveira 

afirmou em fala a crença da não realização da deliberação, pois não foi situada e que irá fazer 

nova revisão. Após a discussão da definição do Grupo de Trabalho dentro da Comissão de 

Políticas Públicas ou junto ao Plano de Cuidados, cosolidou o acordo entre os membros presentes 

a entrada na Comissão de Políticas Públicas, confirmou que no Eixo Governamental mantém a 

SEJUF (DPPI), SESA e o Departamento de Assistência Social e na Entidade Civil o Serviço de 

Acolhimento Institucional para Idosos de São Vicente de Paulo em Castro, encerrado as pautas 

alusivas das comissões. A Dr.ª Rosana Beraldi Bevervanço em posse da palavra solicitou 
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informações a respeito do mantimento e membros do Grupo Emergencial Covid no tocante aos 

novos surtos do vírus nos municípios, que devem ser discutidos. A Presidenta do CEDI/PR Sr.ª 

Adriana S.Oliveira respondeu em seguida informando os segmentos: Governamental a SESA, 

SEJUF (Departamento de Assistência e Departamento da Política da Pessoa Idosa), e Civil a 

Ação Social do Parná, ASFAPIN, CEGEN, e como convidados o Hospital de Clínicas, Recanto 

Tarumã e o Ministério Público, manifestou que em data após a reunião será atualizado todos os 

grupos com as novas equipes compostas para organização dos conselheiros e convidados. Pediu 

ao Coselheiro Sr. José Araujo Silva a insigne palavra a cerca do CEDI, pela sua notável 

experiência e trajetória, relembrando a importância e o panorama que temos do Conselho 

enquanto instância de garantia de direitos no momento atual, e a cooperação entre a gestão para 

executar as definições, relevando o papel do conselheiro na participação e somatória de esforços 

para a política da pesoa idosa. O Conselheiro Sr. José Araujo Silva em nobre palavra mencionou 

seu início em 2006 no Conselho com a Ação Social do Paraná, e que o CEDI tem augusta missão 

de grande responsabilidade pela área atuante, exercendo prazeroza função como conselheiro. 

Sendo fundamental o estudo da legislação, estatutos, e leis, além de colaboração e participação 

para desempenho com qualidade. Retomou nota sobre normas e segmentos do funcionamento 

do conselho, como fundos, deliberações, votos, representações e demais estruturas. Referiu que 

a partir do momento em que se torna conselheiro, se torna um agente público do Estado do 

Paraná em decreto de nomeação pelo governo, tendo a devida consciência da responsabilidade 

moral e ética que carrega. Não prezando apenas pela própria instituição a qual representa, mas 

sim pelo bem maior da política do idoso que a cerca. Com caráter deliberativo, os conselheiros 

são o coletivo do CEDI, pois todas as decisões são tomadas em conjunto somando força 

contínua. Agradeceu a oportunidade de fala e a passou para a Conselheira Sr.ª Bernadete 

Schenatto que considerou memoravelmente as dificuldades e enfrentamentos que ocorreram 

para que houvece o avanço do conselho, e que para defender a política do idoso termos de 

conhecer a realidade sobre a qual nós estamos fazendo a defesa, ver e conhecer na prática, o 

que particularmente a sensibilizou para ter a vontade e o propósito de preservar os direitos da 

pessoa idosa, sendo de grande relevância o sentimento de humanidade perante o exercício da 

função. Reforçou a necesidade do estudo e entendimento da legislação, e a coragem para não 

temer luta à preservação da política da pessoa idosa em qualquer circustãncia, que todos nós 
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podemos contribuir, pois precisa-se de voz e solidariedade para não cair em esquecimento seus 

valores. Encerrou e retribuiu a vez, a qual passou para a Presidenta do CEDI/PR Sr.ª Adriana S. 

Oliveira que calorosamente agradeceu aos conselheiros as contribuições de suas falas e 

expressou que de fato é um trabalho em conjunto. Repassou a data da próxima reunião do 

conselho cuja acontecerá no dia  27 de abril de 2021, que estará disponibilizada pelo pelo 

encaminhamento da Secretária Executiva via e-mail, no site do CEDI e também nos grupos após 

serem atualizados. Passou a palavra ao Vice-Presidente Sr. Jorge Nei Neves que comentou a 

forma inesperada de sua entrada no conselho em 2017 como suplente, e que sempre procurou e 

esteve disposto a aprender com a experiência do outro, prezando pelo avanço e a ação de estar 

indo além, agregando com pessoas que pudessem contribuir consigo de alguma forma, e foi esse 

processo que permitiu sua caminhada com os membros do conselho para seu aprendizado firme 

ao processo. E que a chegada ao CEDI como uma nova atividade pode ser tamanha pela 

quantidade e enormidade de seu alcance na política da pessoa idosa,  com a rotina de reuniões e 

das várias etapas e procedimentos, onde cada indivíduo presente faz parte e tem importância nas 

medidas do conselho, assim como as consequências e ações posteriores às decisões. Sendo 

assim a imensidão do aprendizado constante disponível, agradeceu ao privilégio de dar 

continuidade à construção de um grande trabalho. A mensagem aos novos membros que estão 

chegando para favorecer o conselho é que não se retraiam, o processo flui com tempo, dedicação 

e boa vontade. Se colocou à disposição para que os demais conselheiros o solicitem para 

qualquer eventual dúvida e apoio, de mesma forma aos conselheiros, para que haja a troca e o 

conhecimento em conjunto. Evidenciou ao Conselheiro Sr. José Araújo Silva que disponibilizasse 

o Manual de Orientação aos demais conselheiros, sendo de grande importância o resgate e 

atualizações desse material, assim como o Estatuto do Idoso, principal ferramenta. Finalizou 

desejando carinhosamente um bom trabalho à todos, sucesso e força à carreira da Presidenta, 

sabendo o excelente trabalho que a mesma irá realizar, certamente com o poio de todos os 

conselheiros, o que segundo sua palavra, faz toda a diferença. Em finalização, com a fala a 

Presidenta do CEDI/PR Sr.ª Adriana S. Oliveira agradeceu emocinada à todas as falas e 

contribuições na reunião, se colocando sempre à disposição ao conselho, assim como espera 

deste o mesmo. Destacou que referente ao Manual de Orientação está sendo feito a devida 

atualização que em breve estará disponível, e que espera a presença de todos na próxima 
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reunião, onde receberão o e-mail da secretária do CEDI com todas as informações pertinentes 

atulizadas, realçando que entrem em contato sempre que necessecitarem. Agradeceu em 

especial a presença da Dr. Rosana Beraldi Bevervanço por toda sua colaboração e sendo de 

grande valor para o CEDI, e por fim as boas vindas aos novos membros. Não havendo mais 

assuntos, a Presidenta do CEDI/PR Sr.ª Adriana S. Oliveira encerrou a reunião. A presente ata foi 

redigida pela estagiária Geovana Ribeiro Bone, sendo a Secretária Excutiva  Jocélia Cunha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


