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4.1– Pauta Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores:  
 
4.1.1 - Minuta de alteração do decreto do regulamento do FIPAR. 
Relato: Foi solicitada uma nova consulta à PGE pela Assessoria Financeira da SEJUF para 
alteração do termo “incorporados” para “sob a guarda do Estado”. Estão sendo feitos os 
devidos trâmites entre o DPPI e CEDI/PR, para dar seguimento a consulta. 
Parecer da Comissão: Ciente 
Parecer do CEDI: Ciente 
 
4.2 – Envio de Ofício 088/2021 ao Gabinete do Secretário Ney Leprevost referente ao 

processo dos EPI´s 

Relato: Foi encaminhado o Ofício nº 088/2021 no mês de julho solicitando celeridade sobre a 

compra de EPI´s para o atendimento das ILPI´s. O gabinete solicitou uma informação técnica 

do DPPI, referentes aos protocolos em andamento. Com a ciência do recebimento de vários 



itens que foram solicitados que já estão disponíveis no almoxarifado central da SEJUF e serão 

encaminhados às ILPIs conforme forem chegando. 
Parecer da Comissão: Ciente 

Parecer do CEDI: Ciente 
 

4.3- Ofício nº414/2021 referente à solicitação de auxílio financeiro para desenvolvimento 

da vacina contra a COVID-19 da UFPR 

Relato: Foi encaminhado o Ofício nº 109/2021 solicitando uma consulta à Procuradoria 
Geral do Paraná para subsidiar a aquisição de equipamentos necessários para o 

desenvolvimento da vacina contra a COVID-19 desenvolvida pela UFPR. O protocolo 
retornou para o DPPI, para ajustes conforme solicitação da PGE. 
Parecer da Comissão: Ciente 

Parecer do CEDI: Ciente 
 

4.4 – Projeto “Caminhos que Contagiam” – Deliberação apto a captação de 

recursos. 

Relato: O projeto da OSC. Comunidade Servos do Imaculado Coração da Virgem 

Maria, apresenta o valor de R$ 257.891,00 em investimento (total do recurso), 

conforme nº de protocolo 18.089.461-6 com objetivo à saúde, cultura e lazer, realizar 

visita domiciliar e captar recurso para atender 24 idosos e 16 idosas. 

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 

4.5 – Projeto “Coração Dinâmico – Modernização e Qualificação de instrumentos 

cardiovasculares minimamente invasivos em pacientes idosos” - Deliberação 

apto a capitação de recursos. 

Relato: O projeto da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba apresenta o valor de R$ 

3.110.000,00 em investimento (total do recurso).  

Inseridas pela OSC, a planilha de pesquisa de preço as fls. 193, cotações as fls.235 à 

298, conforme nº de protocolo 18.089.049-1 com objetivo de adquirir uma máquina de 

hemodinâmica para atender no período de 12 meses 900 idosos do Paraná integrados 

ao SUS com equipamento de hemodinâmica de alta qualidade. 

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 

4.6 – CMDPI de União da Vitoria - Dúvida referente à arrecadação através do 

imposto de renda – email em 09/09/2021. 

Relato: Foi encaminhado ao email do CEDI/PR no dia 09/09 questionamentos quanto ao 

processo legal para arrecadação de fundos ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

Idosa de União de Vitória. O DPPI irá encaminhar resposta através de email com as devidas 

informações técnicas.  

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado. Corrigindo que a arrecadação é para o Fundo da Pessoa 

Idosa e não para o Conselho. 
 

4.7 - Inscrições de projetos no CEDI – Duvida da conselheira Claudia Associação  

Hospitalar Bom Jesus de Ponta Grossa – email em 06/09/2021. 

Relato: Foi encaminhado ao email do CEDI/PR no dia 06/09 questionamentos da Conselheira 

Cláudia quanto ao procedimento de inscrições de projeto no Conselho Estadual do Idoso. Com     

a seguinte informação: para inscrever um projeto no CEDI/PR, é necessário que antes o 



mesmo tenha sido aprovado no CMDPI? O DPPI sugere que o projeto seja apresentado ao 

CEDI, primeiramente para avaliação do mérito da proposta e posteriormente passar pelo 

CMDPI, será encaminhada junto a deliberação N.013/2020. 

 Parecer da Comissão: Aprovado  

 Parecer do CEDI: Aprovado 
 

4.8 – Inclusão de pauta – O município de União da Vitória solicita prorrogação de 

prazo referente à deliberação 001/2017, conforme ofício nº17/2021. Não houve 

execução do recurso pela gestão anterior, a mesma justificou a Pandemia, sendo 

o impeditivo a qual interrompeu os trabalhos em grupos com os idosos.  

Relato: O município de União da Vitória recebeu o recurso em 17/10/2018, o valor de R$ 

60.000.00 sendo o prazo final em 17/10/2020, conforme Deliberação nº 011/2019, que cita no 

Art. 7º onde o prazo de vigência de execução do recurso deste repasse é de 24 meses a partir 

do mês de pagamento.  

Parecer da Comissão: Não aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado parecer da Comissão. 

 

4.9 – Relatório e Balancete FIPAR - pauta permanente 
Relato: Será feita apresentação em plenária. Os conselheiros receberam o balancete por e-
mail. 
Parecer da Comissão: Ciente 
Parecer do CEDI: Foi apresentado o relatório pela Conselheira e técnica Viviane da Paz, 

do GOFFS e dado ciência pelo Colegiado. 


