
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO PARANÁ – 

CEDI/PR

25 DE MARÇO DE 2015

Aos vinte e cinco dias do mês de março  do ano de dois mil e quinze, às 13h30min no auditório  

do 7º  andar da  Secretaria  de Estado do Trabalho e  Desenvolvimento Social  –  SEDS – Palácio  

das  Araucárias  –  Rua  Jacy  Loureiro  de  Campos,  S/Nº,  Centro  Cívico  em  Curitiba  –  Paraná,  

presente  a Exma.  Sra.  Secretária  de  Estado  do  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social, 

Fernanda Bernardi Vieira Richa, mediante convocatória compareceram para serem empossados 

como  Conselheiros  desse  Colegiado,  os  representantes  da  Sociedade  Civil  e  Segmento 

Governamental,  para  o  Biênio 2015/2017,  devidamente  nomeados através  do  Decreto  Nº  900, 

de 27 de março de 2015,  assinado pelo Exmo. Senhor Governador do Estado do Paraná Carlos 

Alberto  Richa.  A  abertura  formal  desse  evento  esteve  a  cargo  da  Presidente  do  CEDI/PR, 

Conselheira Bernadete Dal Molin Schenatto,  que procedeu o encaminhamento e encerramento 

das atividades da mesa Diretora – Gestão 2013-2015. Na sua fala, a Presidente desse Colegiado 

enfatizou que o CEDI/PR deixa um legado, de forma precípua um Fundo (FIPAR), que condensa 

cerca de 4 milhões de reais, a serem utilizados em inúmeras ações que beneficiarão a população 

idosa deste Estado. Entendeu-se que não adianta socorrer a pessoa idosa com necessidades no  

presente,  sem  prever  as  questões  dos  idosos  da  geração  futura.  Referiu-se  a  feitura  de  um 

relatório  completo  das  atividades  desenvolvidas  nessa  gestão,  bem como das  expectativas  no 

que  se  refere  ao  Plano  Estadual  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa  no  Paraná  –  2015/2018.  A  

Presidente Bernadete Dal Molin Schenatto  proferiu uma brilhante saudação dirigida aos novos 

Conselheiros,  agradecendo  ao  final  o  apoio  recebido  da  equipe  técnica  dessa  Secretaria.  

Enalteceu ainda o carisma e o comprometimento da Sra. Secretária Fernanda Richa, assim como 

a  acolhida  prestada  a  esse  Conselho,  no  momento  de  transição  da  SEJU  para  a  SEDS.  Na  

sequência,  a  Vice  Presidente  Alzenir  de  Fátima  B.  Santos  (SEDS) ,  também  manifestou 

agradecimentos,  destacando  o  trabalho  altruísta  da   Secretária  Executiva  Márcia  Bührer 

(SEJU), que mesmo enfrentando situações de saúde, não deixou de lado as suas funções junto a 

esse  Conselho.  A  solenidade  seguiu  com  a  composição  da  mesa  Diretiva  encabeçada  pelo  

Presidente  da  Comissão  Eleitoral,  conselheiro  Coronel  Janary  Maranhão  Bussmann,  

representante  da  AMAI,  Dra  Rosana  Beraldi  Bevervanço,  Procuradora  de  Justiça,  e  Sra.  

Secretária  de  Estado  do  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  –  SEDS,  Fernanda  Richa. 

Fazendo  um  preâmbulo,  o  Conselheiro  Janary proferiu  uma  breve  saudação,  dirigindo-se  à 

presidente  Bernadete  que,  ao  finalizar  o   seu  mandato  recebeu  uma  lembrança,  em nome  do 

grupo de Conselheiros, retribuída por ela mesma ao brindá-los também com um mimo. O passo 

seguinte  foi  a  apresentação  dos  Conselheiros  eleitos  através  das  suas  entidades  ( Soc.  Civil), 

bem como os integrantes do Segmento Governamental através das suas Secretarias de Estado. 

Essa  leitura  foi  executada  pelo  Presidente  da  Comissão  Eleitoral,   Coronel  Janary  M. 

Bussmann. Em seguida  foi  lido  o  Termo de Posse contido  nas  primeiras  páginas  de  um livro 
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próprio, e onde posteriormente os Conselheiros firmariam as suas assinaturas. Na continuidade,  

foram  ouvidas  as  palavras  da  Procuradora  de  Justiça,  Dra.  Rosana  Bevervanço e  por  fim  a 

esperada mensagem da Secretária de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social,  Fernanda 

Richa. Ao  se  fazer  pronunciar,  a  Secretária  relembrou  as  lutas  encetadas  na  Prefeitura  de 

Curitiba,  bem com as  conquistas  almejadas  ao  trazer  todos  esses  Conselhos  para  a  SEDS.  A 

Condução das Políticas Públicas deve estar baseada na luta pela independência da população de 

maneira  geral,  libertando-a  do  jugo  das  Bolsas. Deixou  evidente  que  o  Programa  Família 

Paranaense  levado  a  efeito  pela  SEDS,  já  tirou  92  mil  famílias  da  situação  de  miserabilidade. 

Formalizando a sua visita,  a  Secretária  Fernanda Richa fez a  leitura  da declaração de posse, 

legitimando a participação de todos os novos Conselheiros no CEDI/PR. Registrada a presença  

da  Sra.  Arlete  Kubota, representante  do  Tribunal  de  Justiça.  Tornando  efetivo  o  cumprimento 

dos  trâmites,  o  Conselheiro  Janary  M.  Bussmann anunciou  o  fato  de  ter  havido  apenas  um 

registro de chapa, para concorrer à Presidência e Vice desse colegiado, são eles –  Conselheiros 

José Araújo da Siva,  representando a Ação Social  do Paraná e Gilson Fernando Gomy de 

Ribeiro,  representando  a  Associação  Nacional  de  Gerontologia  do  Paraná  –  ANG-PR,  

Presidente  e  Vice  Presidente  respectivamente,  para  o  Biênio  2015-2017.  Isso  posto  e  com 

anuência  da  Sra.  Procuradora  de  Justiça,  Dra.  Rosana  Bevervanço,  os  Conselheiros  foram 

aclamados e  posteriormente  uma Resolução  será  emitida  de  acordo  com o  Regimento  Interno.  

Considerando  tais  aspectos,  definiu-se  que  a  bancada  Governamental  deveria  afastar-se  para 

uma  sala  e  definir  os  nomes  de  dois  Conselheiros  que  comporão  a  Mesa  Diretora:  Cláudia 

Foltran (Coordenação da Política da Pessoa Idosa -  SEDS) e Solange Chemin Rosenmann 

(Secretaria de Estado Cultura). Como Presidente da Comissão Eleitoral, o Conselheiro Janary 

Bussmann declarou a Mesa Diretora empossada, repassando a condução dos trabalhos para o 

Presidente Eleito,  Conselheiro José Araújo da Silva (Ação Social do Paraná). Já investido da 

presidência  do CEDI/PR,  o Conselheiro José Araújo  da Silva  convidou os demais  integrantes 

da mesa para que  tomassem seus assentos,  agradecendo ainda  a exitosa tarefa  exercida pelo  

Conselheiro Janary, na Presidência da Comissão Eleitoral. Em seguida, dirigindo-se ao plenário,  

dissertou sobre a  caminhada que ocorrerá até  2020,  quando cerca de 40 milhões de idosos  aí  

estarão,  fazendo  do  Brasil  o  6º  país  no  mundo  com  essa  estatística  de  longividente.  O  

Conselheiro  Presidente  também  assinalou  a  relação  forte  inter  conselhos  que  existe  nesta  

Secretaria  o  que,  sem dúvida,  facilitará  o  desenvolver  das  ações.  Concitou  os  Conselheiros,  a  

imaginar  que  receberam um bonito  pacote  de  presente  nesta  tarde  e  ao  desatá-lo,  depararam 

com  uma  expressiva  carga  de  trabalho  que  deverá  ser  levada  avante  com  entusiasmo  e 

comprometimento.  Para  todos  uma  excelente  gestão!  Ao  término  dessa  sessão  formal,  foram 

iniciadas as atividades propriamente ditas, referentes à Assembleia do CEDI/PR. Apreciação da 

Ata da Assembleia  de fevereiro –  Aprovada.  Na sequência,  abriu-se um espaço para tópicos 

discutíveis  referentes  à  Delegacia  do  Idoso,  inaugurada  nos  idos  de  2010,  com a presença  de  

alguns  representantes  deste  Conselho.  Hoje  esse  importante  espaço  encontra-se  desativado  e 

várias  foram as  razões  apontadas.  A Procuradora  de  Justiça,  Dra.  Rosana  Bevervanço  que 

acompanhou toda essa conquista,  informou que através da Promotora  Dra. Terezinha Resende 
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Carula solicitou-se  ao  Procurador  Geral,  que  fizesse  as  tratativas  junto  ao  Governo  do  Estado  

para  esse  urgente  reinício.  A  OAB  mostrou-se  parceira  e  este  Colegiado  deveria  novamente 

marchar  junto  por  essa  causa.  Mostrando-se  um  tanto  desapontado,  o  Conselheiro  Coronel 

Janary  Bussmann comentou  que  existem  Leis  com  prazos  para  serem  cumpridas  e  isso  não 

ocorre.  É preciso que as pessoas fiquem atentas,  pois boas Leis às vezes são propositalmente  

ignoradas.  Da  parte  do  Conselheiro  Rubens  Bendlin  (SESA),  veio  a  sugestão  para  que  seja 

solicitada  uma  audiência  especial  ao  Governador  do  Estado,  visando  tratar  desse  assunto.  

Recomposição  das  Comissões  Permanentes.  Comissão  de  Orçamento  e  Financiamento:  

Centro de Excelência à Atenção Geriátrica e Gerontológica, Associação Nacional de Gerontologia  

do  Paraná,  Sindicato  dos  Auditores  Fiscais  da  Receita  do  Estado  do  Paraná,  Secretaria  de  

Estado  do  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  –  pela  política  da  Pessoa  Idosa,  Secretaria  de 

Estado  da  Segurança  Pública  e  Administração  Penitenciária,  Secretaria  de  Estado  da  Ciência,  

Tecnologia e Ensino Superior. Comissão de Políticas Públicas: Associação de Defesa de Direitos dos 

Policiais  Militares  Ativos,  Inativos  e  Pensionistas,  Pastoral  da  Pessoa  Idosa,  Ação  Social  do  Paraná, 

Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, Secretaria de Estado da Saúde, Companhia de Habitação do 

Paraná. Comissão de Comunicação: Associação de Amparo aos Idosos de Foz do Iguaçu, Federação dos 

Aposentados e Pensionistas do Paraná, Província Brasileira da Congregação das  Irmãs Filhas da Caridade 

de São Vicente de Paulo, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e 

Direitos  Humanos,  Secretaria  de  Estado  da  Cultura.  Comissão  de  Normas  e  Fiscalização: 

Associação Brasileira de Alzheimer e Doenças Similares – Regional Paraná, Federação dos Pais  

e Amigos dos Excepcionais do Estado do Paraná, APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

Pública  do  Paraná,  Secretaria  de  Estado  da  Administração  e  da  Previdência,  Secretaria  de 

Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social – pela política da Assistência Social, Secretaria de  

Estado  da  Agricultura  e  do  Abastecimento.  Constituição  da  Comissão  Organizadora  da 

Conferência - Entidades participantes: Ação Social do Paraná – ASP/PR, Associação de Defesa dos 

Direitos dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas – AMAI, Sindicato dos Auditores Fiscais da 

Receita   do Estado do Paraná – SINDAFEP/PR,  APP Sindicato,  Secretaria  de Estado da Educação – 

SEED/PR, Secretaria da Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDS/PR, pela política da Assistência Social, 

Secretaria da Ciência,  Tecnologia e Ensino Superior – SETI/PR,  Secretaria  de  Estado  da  Justiça, 

Cidadania  e  Direitos  Humanos  –  SEJU/PR.  Chegou-se  ao  consenso  de  que  a  reunião  dos 

componentes  da  Comissão  da  Conferência,  deverá  ocorrer  sempre  no  período  da  manhã, 

podendo  contar  com  a  colaboração  de  todos  nos  debates.  Ouviu-se  a  informação  de  que  a 

Secretaria  Executiva  procedeu  o  encaminhamento  por  e-mail  dos  Conselheiros,  do  formulário  

próprio  para  a  expedição  dos  Cartões  Corporativos.  Disponíveis  também  as  orientações 

destinadas  aos  Conselheiros  vindos  do  interior,  no  que  se  refere  a  apresentação  dos  

comprovantes de passagens, notas de hotel e recibos de táxi. Abrindo um espaço, o Conselheiro  

Leandro  N.  Meller  (SEDS) comunicou  que  até  ocorrer  o  reordenamento  desta  Secretaria  de 

Estado, o servidor  Thiago Soares estava respondendo pela Secretaria Executiva que atendia o 

CEDI/PR.  Presentemente,  coloca-se  o  nome  da  servidora  Maria  Letícia  Zavalla  Dellê  para 

apreciação desse Colegiado, com sua equipe administrativa, agora instalados no 6º  andar ala D 
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do Palácio das Araucárias.  Aprovada por unanimidade. Foi também esclarecido que instalou-se 

na SEDS a  Unidade Técnica  de  Garantia  de  Direitos  e Cidadania,  coordenada pelo  técnico 

Leandro Meller que  englobará  as  Políticas  Públicas  dos  Direitos  da Criança  e  do  Adolescente 

(Coord. Dra. Márcia Tavares dos Santos), Direitos da Mulher (Coord. Terezinha Ramos), Direitos 

da  Pessoa  com  Deficiência  (Coordenador  Mauro  Nardini),  Direitos  da  Pessoa  Idosa  (Coord.  

Cláudia  Foltran).  A  Secretaria  de  Estado  do  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  –  SEDS 

desenvolverá  as  ações referentes  a  essas   áreas,  bem como abrigará  os  Conselhos  Estaduais  

que  labutam  pela  garantia  de  direitos  das  populações  acima  descritas.  Contribuindo,  o  

Conselheiro Gilson Gomy de Ribeiro  fez lembrar que, na gestão anterior,  algumas Secretarias 

de  Estado  tiveram  suas  representações  ausentes  das  assembleias  do  CEDI.  Segundo  a  Dra. 

Daniele  Vieira, tal  assunto  deverá  ser  revisto  quando  da  alteração  do  Regimento  Interno.  

Informes da Secretaria Executiva  Justificativa de ausência dos representantes da Secretaria de 

Estado da Agricultura e Abastecimento – SEAB, tendo em vista uma audiência agendada com o 

Secretário.  Recebido  ofício  nº  44/2015,  procedente  da  Secretaria  Municipal  de  Chopinzinho,  

solicitando  ao  CEDI  a  cooperação,  com  a  disponibilização  de  profissional  para  debater  com 

representantes  dos  idoso  chopinzinhenses,  sociedade  civil  e  governamentais,  sobre  o  papel  e  

importância do Conselho, visto que o conselho Municipal não tem sido ativo em suas atribuições. 

Data a ser definida (pautar na Comissão de Normas). Recebido o Of. Nº 04/2015, procedente da 

Federação  dos  Aposentados,  Pensionistas  e  Idosos  do  Paraná,  solicitando  audiência  com  o 

Presidente  do  CEDI  para  o  dia  08/04,  às  14  horas,  visando  tratar  de  assuntos  relacionados  à  

classe idosa.  Considerando que a SEDS possui  uma área da Política da Pessoa Idosa e que o 

Conselheiro  Aécio já  irá  participar  do  referido  encontro,  sugeriu-se  que  o  representante  para 

participar  dessa  reunião  possa  ser  da  SEDS.  Por  outro  lado,  foi  anunciado  também que  está  

agendada  a  visita  do  Sr.  Warley  Gonçalves,  Presidente  da  Confederação  Brasileira  dos 

Aposentados,  Pensionistas e Idosos do Brasil,  que virá  a  Curitiba nessa data para encontra-se 

com o  Presidente  da  Federação  dos  Aposentados,  Pensionistas  e  Idosos  do Paraná,  Sr Aécio 

Flávio  de  Araujo, também Conselheiro  deste  CEDI.  Recebido o  Of.  Nº  01/2015 procedente  do 

Tribunal  de  Justiça,  comunicando que a  Sra.  Arlete  Maria  Campestrini  Kubota,  foi  designada 

para  representar  o  TJ  junto  às  reuniões  desse  Colegiado.  Os  Conselheiros  Suplentes  também 

precisarão encaminhar seus dados para a emissão do Cartão Corporativo. Encaminhar por e-mail  

os assuntos a serem inseridos na pauta que, posteriormente serão distribuídos nas Comissões.  

Assunto –  Conferências –  Portaria 754 nesse espaço, o  Conselheiro Leandro Meller (SEDS) 

discorreu  sobre  os  preparativos  da  Conferência  Estadual,  dotação  orçamentária  e  captação  de 

recursos, Planeja-se que tal evento seja realizado no Centro de Convenções em Curitiba. Esse 

local  dispensará  aluguel,  possui  um  bom  número  de  hotéis  no  seu  entorno,  economiza  o 

transporte  e  conta  também  com  um  bom  nível  de  restaurantes  próximos.  Trata-se  de  uma 

apreciável  economia  sem  privação!  Houve  um  aparte  do  Conselheiro  Rubens  Bendlin  (da 

SESA), avaliando ser simpático ao referido local, porém ao participar de um evento, registrou que  

o  Centro  de  Convenções  apresenta  salas  pequenas,  e  alguns  problemas  referentes  à 

infraestrutura  (Dificuldades  com  a  Internet)  Leandro  Meller  (SEDS) concordou  porém  outros 
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grandes auditórios são próximos e poderão ser emprestados. Verificar o número de pessoas por 

eixo,  para  posteriormente  viabilizar  o  local.  Enfatizou  que  o  Centro  de  Convenções  possui  

acessibilidade.  Através  da  Conselheira  Solange  C.  Rosenmann  (Secretaria  da  Cultura)  o 

plenário  ficou  ciente  de  que  um espaço  próximo  foi  restaurado,  assim  será  solicitada  uma  pré 

reserva.  Na sequência,  foram abordados todos os itens do Regulamento da Conferência,  sendo 

enfatizada  a  responsabilidade  que  o  Delegado  deve  ter  em participar  desse  evento.  Por  outro  

lado,  a  preservação  da  saúde  de  cada  um  deverá  ser  observada,  já  que  problemas  sérios  já 

ocorreram por diversos motivos: omissão na ingestão de medicamentos, abusos na alimentação e 

outros mais. Por outro lado, as ausências não justificadas na Conferência geram ressarcimentos  

aos cofres do Estado.  Aprovado o Regulamento da VI Conferência Estadual dos Direitos da 

Pessoa  Idosa.  Adequação  do  Plano  Estadual  –  Coordenadora  da  Política  Conselheira  

Cláudia  Foltran. Abrindo  um  espaço,  a  Coordenadora  informou  que  das  70  linhas  de  ação 

constantes  do  Plano,  muitas  incumbências  que  eram da  SEJU,  hoje  estão  na  SEDS.  Trouxe  a  

possibilidade de se fazer uma adequação dessas competências e apresentar na próxima plenária,  

resultando de uma conversa entre  as Secretarias –  Aprovado.  Informes sobre o FIPAR  Saldo 

disponível para deliberações do Conselho R$ 4.392.061,58. Alguns questionamentos sobre a Lei 

do SIGERFI foram colocados pelo Conselheiro Gilson Gomy de Ribeiro (ANG-PR) recursos de 

diversos  Fundos  alocados  numa  única  conta  junto  ao  Governo  de  Estado.  Procurando  tornar 

claro,  o  Conselheiro  Leandro relatou que o Fundo do Idoso é de natureza especial,  cujo  item 

não consta da Lei. O núcleo Financeiro da SEDS, está tomando providências para que haja uma  

alteração  legislativa.  O recurso  sempre  esteve  disponível  e  encontra-se  numa fonte  financeira, 

dentro  do  orçamento  do  Estado  já  que  tudo  é  dinheiro  público.  Redarguindo,  o  Conselheiro  

Presidente  José  Araújo  da  Silva  (Ação  Social  do  Paraná)  apontou  que  esse  fundo  tem uma 

conta própria e tal recurso deveria estar nela, caso contrário estará afrontando essa normativa. É 

possível  que  ocorram problemas.  Desde  logo,  o  Conselheiro  Leandro  Meller  (SEDS)  colocou 

que  todas  elas  são  contas  públicas.  É  necessário  que  haja  uma  alteração  legislativa  na 

Assembleia.  Não  se  trata  de  recurso  Federal  e  sim  é  uma  dotação  especial  do  orçamento  

estadual,  integrando pois os recursos do Estado. A Coordenadora Cláudia já contatou  Marcela 

Evangelista (Grupo Financeiro da SEDS)  e os trâmites para a correção já foram iniciados. Na 

sua  fala,  o  Presidente  José  Araújo  da  Silva  (Ação  Social)  citou:  o  que  ocorreu  foi  um erro 

legislativo que precisará ser corrigido. Foi  sugerido pelo  Conselheiro Gilson Gomy de Ribeiro 

(ANG-PR) que um levantamento detalhado fosse solicitado.  Na sequência,  alguns Conselheiros 

desejaram  saber  se  o  Edital  do  qual  se  falava,  seria  para  projetos  com  recursos  do  Fundo. 

Segundo o Presidente, proximamente ocorrerá um momento, através do qual as entidade poderão 

apresentar projetos e, o conselho irá analisá-los. O Edital constará da pauta da próxima reunião.  

Na sequência, o  Conselheiro Gilson G. Ribeiro (ANG) informou que a SESA possui um núcleo 

com reuniões a cada dois meses. Devido a mudanças na diretoria, solicita-se a indicação de um 

representante  Governamental  deste  CEDI.  Definidos  os  nomes  dos   Conselheiros  Gilson 

Ribeiro  e  Rubens  Bendlin, representantes  da  ANG-PR,  respectivamente.  Contribuindo,  a 

Conselheira Alzenir de Fátima Santos (SEDS)  apontou a necessidade de serem repassadas as 
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informações básicas destinadas aos novos Conselheiros, a exemplo do papel que devem exercer,  

competência  das  Comissões  e  tantas  outras.  Essa  capacitação  deverá  ser  planejada,  com 

agendamento compatível com a liberação do cartão corporativo, que beneficiará os Conselheiros  

procedentes  do  interior.  Falando  com  exclusividade,  o  Conselheiro  Rubens  Bendlin 

compartilhou alguns informativos sobre eventos que serão deflagrados através da Secretaria de  

Estado da Saúde (SESA). A Pasta da Saúde recebeu um exemplar do Plano Estadual dos Direitos 

da  Pessoa  Idosa,  já  encaminhado  à  área  técnica.  O  Próprio  secretário  Caputo  já  contatou  as  

superintendências,  determinando uma atenção preferencial  no atendimento.  Dia 06/04 – Dia  da 

atividade física.  Dia 07/04 – Dia mundial da alimentação Saudável - “Alimentação saudável – do 

campo  à  mesa”.  Dias  10  e  11/04  -   5ª  jornada  Paranaense  de  Geriatria  e  Gerontologia. 

Simpósio  de  atenção  primária  –  Universidade  Positivo.  Foi  informado  pelo  Conselheiro 

Leandro (SEDS) que o calendário das Assembleias desse colegiado, deverá ser encaminhado via 

e-mail.  Outrossim, o decreto governamental contendo as nomeações dos novos Conselheiros, já  

foi  recentemente  publicado  (Decreto  Nº  900  de  27/03/2015).  Exercendo  sua  função,  a 

Conselheira Cláudia Costa Hernandes, representante da Associação Brasileira de Alzheimer 

e Doenças Similares Regional Paraná, divulgou a ocorrência de palestras informativas focadas 

nos familiares e cuidadores.  A cargo de palestrantes extremamente qualificados,  esses eventos  

são efetivados nos 2º sábados de cada mês. Levar ao acesso do grande Público. Dia 15/06 - “dia 

Mundial de Combate à Violência contra a pessoa idosa” (Envolvimento do CEDI/PR junto a outras 

entidades,  objetivando  efetuar  um  trabalho  nessa  data,  já  com  foco  em  1º  de  outubro,  “Dia  

Nacional  e  Internacional  do  Idoso”).  Foi  divulgado  pelo  Conselheiro  Gualberto  O.  Manaña 

(Assoc.  De amparo aos idosos de Foz do Iguaçu),  que na sua região desponta um grupo de 

trabalho da Itaipu,  encarregado de realizar  tais  eventos (Foz,  Ciudad del  Este  e  Alto  Paraná  –  

Transporte  de  idosos  em grande número  à  Capital  do Paraguai  para  festividade  com danças e 

artesanatos).  Conselheiro  Rubens  Bendlin  (SESA) dia  paranaense  do  cuidador  de  idosos, 

organizar  um calendário  das  Leis.  A presente  Ata  foi  gravada  e  redigida  por  Regina  Amasiles 

Rodrigues Costa, servidora da SEDS, digitada por Jonathan Coelho Zaninelli, sendo o Secretário 

Executivo, Thiago Soares (SEDS).
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