
CEDI/PR 

RELATÓRIO COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 
(CACM) 

DATA:26/10/2021–10:30 às 12:00. 

 

ComissãoePlenária: 

Coordenador e Colaboradores: Jorge Nei 

NevesRelator: Cleusa de Fátima Moreira 

ScacchettiApoioTécnico: PauloRolimFilho 

 
COMPOSIÇÃO: 

 

CONSELHEIROS(AS): ENTIDADES/ORGÃOS: 

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 

VeraniceFerreira  Instituto Paranaense de Cegos-IPC 

Cayo Miguel Angel Martin 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 CMDPIs. 

Relato: Residente Técnica Ariely após a contribuição de vários conselheiros, encaminhou para todo 

o Colegiado, o Manual de Criação do Conselho, Fundo do Idoso e Instrumental de Trabalho dos 

CMDPIs, com 15 dias de antecedência da plenária de Setembro para avaliação e contribuições e ficou 

acordado a aprovação da versão final. O manual de Criação dos Conselhos, Fundo do Idoso e 

Instrumental de Trabalho foi encaminhado para Comunicação para diagramação.  

Parecer da Comissão: Sugere-se que até a finalização do documento seja disponibilizado aos 

CMDPIs uma versão final não-diagramada em pdf na página do CEDI, tendo em vista que o conteúdo 

já foi aprovado pelo colegiado. 

Parecer do CEDI: Encaminhar aos CMDPIs para divulgação. Enviar um ofício para o 
Dep. de Comunicação, solicitando que  versão final não-diagramada em pdf, seja 

publicada. 



 

2.1.2 – Pauta Permanente – Acompanhamento e pendências de reuniões 

anteriores:Curso de Formação de Conselheiros Municipais dos Direitos da Pessoa 

Idosa  

Relato: A Residente técnica Ariely organizou em conjunto com a chefe do Departamento e 

Presidente do CEDI/PR, um cronograma de capacitação divididos por macrorregionais. Será realizado  

neste ano ainda, duas lives, com continuação presencial no ano de 2022. O curso EAD está em 

tramitação dentro do DPPI.  

Parecer da Comissão: Será apresentada na plenária um cronograma de lives que serão 

realizadas emergencialmente durante o mês de novembro e meados de dezembro com a 

participação da sociedade civil e governo, com o comprometimento de todos nesse processo. 

Parecer do CEDI: Foram sugeridas as datas de 16/11 às 14 horas; 29/11 às 10 horas; 

06/12 às 10 horas e 15/12 às 14 horas, com duração de 2 horas cada uma. A pauta das 

lives serão as dificuldades dos CMDPIs no contexto da pandemia, um panorama das 

atividades desenvolvidas pelo CEDI. 

 
2.2–Nota Pública referente a Velhice sendo considerada como doença. 

Relato: A Doutora Rosana Bevervanço, encaminhou ao e-mail do CEDI/PR, sua contribuição na 

criação da Nota Pública referente a Velhice sendo considerada como doença, por meio do 

Oficio196/2021. Será expedido a Nota Pública do CEDI referente ao tema a ser encaminhado aos 

Órgãos competentes (Ministério da Saúde, OPAS, aos CMDPIs, CNDI, SNDPI). A Nota  Pública 

está sendo construida para posterior encaminhamento.  

Parecer da Comissão: A comissão aprova o documento que será disponibilizado à 
todos os conselheiros para referendo em plenária. 

Parecer do CEDI: Foi disponibilizado no e-mail de todos os conselheiros a minuta da 
nota. As contribuições devem ser encaminhadas em 7 dias e posteriormente 
publicada.  

 

2.3-Questionamentos do CMDPI do muncípio de Mariluz. 

Relato: O presidente do CMDPI do município de Mariluz enviou questionamentos e 
documentos referente ao CMDPI para apreciação e posterior resposta deste colegiado.  
Parecer da Comissão: O conselheiro Sr. José Araújo encaminhou ao presidente do 

CMDPI respostas aos questionamentos que foram feitos de forma particular e o 

mesmo disponibilizou para comissão. A partir do que já foi encaminhado, sugere-se 

que a resposta elaborada pelo conselheiro seja reafirmada pelo colegiado, tendo em 

vista que contempla o que foi solicitado. 

Parecer do CEDI: Será enviado aos demais conselheiros para ciência e contribuições. 

 
2.4– Para Ciência - Portaria 3.545/2021 - Prorrogação de prazo de cadastro do Fundo  
Relato: O  Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa encaminhou  para 
ciência e divulgação a Portaria nº 3.545/2021 que dispõe sobre a dilação de 
prazo para o cadastramento e recadastramento de Fundos Estaduais, Municipais 
e do Distrito Federal da Pessoa Idosa onde o prazo será até o dia 28/10/2021.  
Parecer da Comissão: Ciente, com encaminhamento da portaria aos CMDPIs. A 
residente técnica Brenda, informou que já foi feito repasse dessa informação aos 
CMDPIs e que até o momento há 378 fundos no PR, sendo 294 cadastrados na 
SNDPI. 

Parecer do CEDI: Ciente. 
 
      
 



 
    Inclusão de Pauta: 
 
    2.5- O vice-presidente Jorge, solicitou planilha atualizada referente aos ARCPF. 

Relato: A residente técnica Brenda, disponibilizou aos conselheiros da comissão      
planilha atualizada. Foi sugerido que essa pauta torne-se permanente nas reuniões da 
comissão. 

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 


