
 

 

CEDI/PR 

RELATÓRIO COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CACM) 

DATA: 21/06/2021 – 14:00 às 17:00 . 

  

Comissão e Plenária: 

Coordenador e Colaboradores: Jorge Nei Neves 

Relator:  

Apoio Técnico: Paulo Rolim Filho 

 

COMPOSIÇÃO: 

CONSELHEIROS(AS): 

 

 

ENTIDADES/ORGÃOS: 

José Araujo da Silva Ação Social do Paraná 

 

 

Claudia Costa Carneiro Hernandes OK 

Jorge Nei Neves OK Associação São Francisco de Assis - 

ASFAPIN Silvana de Fátima Neves 

Veranice Ferreira Instituto Paranaense de Cegos - IPC 

Cayo Miguel Angel Matin Cristóbal 

Cleusa de Fátima Moreira Scacchetti OK Secretaria da Administração e da Previdência 

SEAP Luiz Gustavo Sulek Castilho 

Manoel Tadeu Barcelos Departamento de Assistência Social   

SEJUF/DAS Gessica Greschuk Ribeiro 

Leia Banks de Oliveira Secretaria de Estado da Comunicação Social 

e da Cultura - SEEC Aline de Souza Barbosa 

  

COLABORADORES: CONVIDADOS: 

  

  

  

  

 

Pauta: Relatório: 

2.1 – Pauta Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores: 

2.1.1 - Manual de Criação do Conselho, Fundo do Idoso e Instrumental de Trabalho dos CMDPI´s. 

Relato: O DPPI está fazendo o fechamento, dos dados da pesquisa sobre o CMDPI e a 

COVID 19, que encerra no dia 31/05, para compilação dos dados e inclusão de 

estratégias no manual de criação do Conselho, Fundo do Idoso e Instrumental de 

Trabalho dos CMDPIs. Será encaminhado à comissão a versão final do manual com sete 

dias de antecedência para avaliação e análise dos conselheiros na reunião da comissão 

no mês de junho. 

Parecer da Comissão: A técnica responsável está em férias e a Comissão não dispunha das 

informações necessárias para dar seguimento na análise do item. Na reunião plenária de 23/06 

serão prestados os devidos esclarecimentos ao colegiado sobre o assunto. 

Parecer do CEDI: A residente técnica Ariely informou que está fazendo as atualizações e 



 

 

será encaminhado aos conselheiros para avaliação com 7 dias de antecedência. A 

colaboradora Maria Adelaide reforçou que embora a responsável estivesse em férias, 

alguém deveria ter assumido essa atribuição. O Conselheiro Sr. José Araújo reforçou o 

princípio da administração pública da continuidade dos trabalhos. Foi enfatizado que a 

funcionária Ariely não pode ser culpabilizada, mas que o DPPI precisa tomar as 

providências necessárias para que essa situação de paralisação das atividades da 

Comissão não ocorra. Ciente. 

 

 

2.1.2– Pauta Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores:  

Curso de Formação de Conselheiros Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa 

Relato: Ítem 1 - O DPPI deverá elaborar o plano de trabalho sobre o curso de capacitação 

de conselheiros municipais. Será publicada deliberação para realização de orçamento 

junto as IES, para publicação de edital de chamamento. Ítem 2 - Pela publicação de 

deliberação de autorizo de viagens de conselheiros do CEDI, para realização de 

encontros de formação continuada em macrorregionais. 

Parecer da Comissão: A técnica responsável está em férias e a Comissão não dispunha das 

informações necessárias para dar seguimento na análise do item. Na reunião plenária de 23/06 

serão prestados os devidos esclarecimentos ao colegiado sobre o assunto. 

Parecer do CEDI: Item 1 - A residente técnica Ariely informou que está trabalhando sobre o 

projeto, reformulando-o conforme a solicitação do CEDI. O apoio jurídico está sendo 

realizado concomitantemente. O projeto será analisado pela comissão. Será encaminhado 

com antecedência de 7 dias para as contribuições necessárias. Item 2- A chefe do DPPI e 

presidente do CEDI Adriana trouxe explicações sobre o programa de capacitações da 

EBAPI. Foi sugerido que sejam aproveitadas essas reuniões para uma capacitação dos 

CMDPIs com a participação do CEDI. Será encaminhado calendário da realização das 

capacitações para ser verificado o conselheiro que poderá acompanhar os trabalhos nos 

encontros das macrorregionais. Aprovado 

 

2.3 – Inclusão de pauta - Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – 

Paiçandu/PR 

Relato: O CMDPI de Paiçandu encaminhou para ciência do CEDI, o Plano Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa – Paiçandu/PR, em e-mail do dia 09/06. Foi disponibilizado o 

documento aos conselheiros da Comissão e na reunião de Julho o mesmo será objeto de 

análise. 

Parecer da Comissão: Ciente 

Parecer do CEDI: Ciente 

 

2.4 – Inclusão de Pauta – Nota pública do CMDPI Irati 

Relato: O CMDPI de Irati encaminha Nota Pública referente a não-inclusão da velhice na 

Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) pretendida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). A Nota foi encaminhada aos Conselheiros da Comissão e 

deverá ser analisado em plenária para manifestação do CEDI. 

Parecer da Comissão: Ciente 

Parecer do CEDI: A plenária sugere a emissão de uma nota do CEDI com a colaboração das 

Conselheiras Drª Adriane/Giseli (SESA), Drª Rosana (CAOPIPCD-Idoso/MP) e da 

colaboradora Drª Rosangela. Aprovado 


