
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO PARANÁ – 

CEDI/PR

29 DE ABRIL DE 2015

Aos vinte  e nove dias do mês de abril   do ano de dois  mil  e  quinze,  às 13h30min em primeira  

convocação, na sala do CIEE, sita no 1º andar das instalações da CELEPAR, à rua Nilo Peçanha 

nº  732 em Curitiba,  Paraná  foi  dado início  à  Assembleia  Ordinária  do  Conselho Estadual  dos 

Direitos  do  Idoso  CEDI/PR,  para  a  qual  os  Conselheiros  foram  previamente  convocados. 

Usando  de  pontualidade,  o  Conselheiro  Presidente,  José  Araujo  da  Silva  (Ação  Social  do 

Paraná) constatou  não  haver  quórum  necessário  para  o  início  dos  trabalhos.  Dessa  forma, 

aguardou-se  por  mais  30  minutos  e  às  14:00  horas  fez-se  uma  2ª  chamada,  mediante  auto  

apresentação.  Fizeram-se  presentes  os  Conselheiros:  Leandro  Nunes  Meller  (SEDS),  Cláudia 

Foltran (Coordenadora da Política da Pessoa Idosa - SEDS), Coronel Janary Maranhão Bussmam 

(AMAI),  José Araujo  da Silva (Ação Social  do Paraná),  Gilson Gomy de Ribeiro  (ANG-PR)  Inês  

Roseli Tonello (Fed. das APAES do PR) Cidete Mª Chiapetti Casaril (SESA), Gualberto R. Cuenca  

Manaña  (Assoc.  De  Amaparo  aos  Idosos  de  Foz  do  Iguaçu),  Aécio  Flávio  de  Araujo  (Fed.  dos  

Aposentados e Pensionistas do Paraná) Gustavo Vieira da Silva ( COHAPAR),  Jandira Gonzaga 

(SETI),  Osmar de Araújo Gomes (SINDAFEP) Thaís Gama da Silva (SEED), Mauro João Cachel  

(Sec. do Esporte e Turismo), Daniele Rocio Arns Steiner (SEJU), Alzenir de Fátima B. Sizanoski  

Santos (Política  de Ação Social  -  SEDS),  Vera  da Rocha Zardo  (SEAB),  Claudia  C.  Hernandes 

(Assoc.  Brasileira  de  Alzheimer  e  Doenças Similares  –  Reg.  PR),  Leuma Camilo  –  Pastoral  da  

Pessoa  Idosa,  Maria  Adelaide  correia  (APP Sindicato  dos  Trab.  em Educação  Pública  do  PR),  

colaborador Urandy do Val, Dra. Rosana Beraldi Bevervanço (Procuradora de Justiça – Centro de 

Apoio  Op.  das  Promotorias  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa,  Irmã  Janete  Casagrande 

(Província Brasileira da Congregação das Irmãs de Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo),  

Totalizando  21 Conselheiros. Formalizando essa abertura,  o Presidente José Araújo da Silva 

(Ação  Social  do  Paraná)  formulou  um  agradecimento  à  direção  da  CELEPAR, pela  gentil 

acolhida,  a  presença  de  cada  Conselheiro,  cuja  participação  permite  o  avanço  da  Política  da 

Pessoa Idosa.  Apreciação da Pauta – APROVADA, Apreciação da Ata,  cujas contribuições ou 

correções poderão  ser  encaminhadas para  a  Secretaria  Executiva  –  APROVADA,  Informes da 

Secretaria Executiva – Maria Letícia Z. Dellê, Justificativas de ausências recebidas,  por parte 

dos Conselheiros Diones Monteiro e Dr. João Batista de Lima Filho,  ambos representantes do 

Centro  de  Excelência  à  Atenção  Geriátrica  e  Gerontológica  –  CEGEN.  O  primeiro  por  motivos 

pessoais e o segundo devido a compromissos de trabalho, previamente agendados.  Informes 1) 

Designação  dos  novos  representantes  do  CEDI,  no  Núcleo  da  Paz:  Cláudia  Foltran 

(Coordenadora  da  Política  da Pessoa Idosa  – SEDS) como titular  e  Gilson  Gomy de  Ribeiro  –  

ANG-PR como suplente 2) O Conselho Nacional do Idoso parabeniza o Conselheiro José Araújo  

da  Silva,  pela  sua  ascensão  à  Presidência   do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  dos  Idosos– 

CEDI/PR. 3) Recebido o ofício nº 014/2015, procedente da Assembleia Legislativa do PR, onde a  
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Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  e  do  Idoso  daquela  casa, 

convidam para reunião, com o intuito de promover trabalhos integrados para ações conjuntas de 

fiscalização e debates.  Essa reunião foi  realizada em 08/04/2015, contando com a presença do  

Presidente  do  CEDI/PR,  Conselheiro  José  Araújo  da  Silva,  representante  da  Ação  Social  do 

Paraná. 4) Aprovada a deliberação cujo conteúdo aprova a impressão do Manual do Conselheiro 

5)  Orientação  referentes  aos  trâmites  dos  Cartões  Corporativos  (encaminhamento  dos 

formulários  e  após  contatar  com  o  Banco  do  Brasil  para  a  feitura  da  senha).  Registrada  a  

chegada  da  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Rosana  Beraldi  Bevervanço (Centro  de  Apoio  das 

Promotorias de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa ).  Na sequencia, a Secretária Executiva 

Maria  Letícia  informou  que  o  conteúdo  do  Manual  do  Conselheiro foi  encaminhado  aos 

Conselheiros  via  e-mail;  tendo  em  vista  necessitar  de  algumas  correções.  Aguarda-se  as  

contribuições a  respeito  até  o  próximo dia 10/05/2015.  Dessa forma,  o  plenário  delibera,  para 

executar  a  necessária  impressão  –  APROVADO.  Informes  da  Presidência:  a  guisa  de 

informações, o Presidente deste Colegiado, Conselheiro José Araújo da Silva (Ação Social do 

Paraná) relatou que  A) o Conselho Nacional  abriu uma vaga para representante da Sociedade  

Civil.  O Edital  de eleição já  foi  expedido e as entidades interessadas poderão formalizar  a  sua 

inscrição. B) a APP Sindicato formulou convite para uma palestra no próximo dia 13 de maio  C) A 

OAB/PR  encaminhou  convite  para  o  CEDI/PR,  visando  integrá-lo  à  Comissão  da  OAB/PR  – 

APROVADO.  D)  Agradecimentos  dirigidos  à  Procuradora  de  Justiça,  Dra.  Rosana  Beraldi 

Bevervanço, pela  sua  participação  nesta  Assembleia.  Essa,  em  contrapartida,  também 

agradeceu a presença do Presidente e Vice do CEDI/PR no  Curso de Capacitação dos Novos 

Promotores Substitutos. Dra. Rosana narrou também a situação dramática vivenciada pela ILPI 

“Lar  do  Idoso  Bom  Jesus”,  da  região  de  Jaguariaíva,  associação  de  direito  privado  e  que 

atualmente não possui condições de manutenção. Segundo foi informado, a clientela é composta  

inclusive por pessoas com doenças mentais. Não houve interesse na resolução do problema por 

parte da Prefeitura Municipal e o Conselho Municipal não tem estrutura, para dar um diagnóstico  

mais  aproximado  do  que  acontece.  Solicitando  uma  colaboração  por  parte  do  CEDI/PR,  a 

Procuradora  apontou  urgência,  uma  vez  que  o  Diretor  dessa  entidade  terá  o  seu  mandato  

encerrado em 90 dias, não havendo intenção de continuar. Pedindo a palavra, a  Coordenadora 

da Política do Idoso da SEDS, Cláudia Foltran  sugeriu acionar o Escritório Regional da citada 

Pasta para subsidiar informações definido a necessidade ou não da intervenção do Conselho. Ao 

mesmo tempo,  irá  contatar  a Assistência  Social  do Município  e  a Prefeitura  Municipal.  Aliado a  

isso,  o  Conselheiro  Presidente  José  Araújo  da  Silva,  realçou  que  um  novo  caminho  será 

construído  com  união,  já  que  outros  casos  virão.  Caso  seja  necessário  realizar  viagens,  a  

Comissão de Normas estudará tal viabilidade. Com intuito de compartilhar, o Conselheiro Gilson 

Gomy de Ribeiro (ANG/PR),  relatou ter  participado de reunião com os Promotores,  substitutos 

na  companhia  do  Presidente  José  Araujo  da  Silva,  bem  como  da  Presidente  do  Conselho 

Estadual  dos  Direitos  da  Pessoa  com Deficiência  -  COEDE,  Flávia  Bandeira  Cordeiro  no  dia 

16/04/2015. Em 8 de abril, o Conselheiro Gilson juntamente com o Presidente José Araujo da 

Silva  participaram  de  reunião  com  a  Federação  de  Aposentados  e  Pensionista  do  Paraná, 
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através do  Conselheiro Aécio Flávio  e o representante da COBAP, Vanderley Antônio Graff .  O 

objetivo  principal  foi  entrelaçar  relações,  objetivando  desencadear  ações  conjuntas.  Em 22  de  

abril,  o  Conselheiro Gilson Gomy de Ribeiro,  participou de entrevista na TV Mercosul (Record 

News),  fazendo  uma explanação de  como funciona  o  CEDI/PR.  Nessa  oportunidade,  a  pedido,  

comprometeu-se  a  encaminhar  aquela  rede  de  televisão  através  de  seu  depoimento  de 

jornalismo), e o último levantamento do Disque Idoso. Em 29/05/2015, está prevista uma reunião 

na OAB/PR uma audiência Pública, onde o Comitê misto apresentaria o seu relatório final sobre a  

criação  da  Delegacia  do  Idoso,  horário:  9  horas.  No  dia  02/06/2015  às  9  horas,  reunião  no 

plenarinho  da  Assembleia  Legislativa  sobre  o  mesmo  assunto.  Seguinte  a   Procuradora  de 

Justiça  Rosana  B.  Bevervanço  , que  o  Conselho  Estadual  solicite  uma  audiência  com  o  Sr. 

Governador  do  Estado  para  discutir  a  criação  da  Delegacia  do  Idoso.  Nessas  condições,  

caminhos  seriam  encurtados,  visando  atingir  o  objetivo  com mais  agilidade.  De  acordo  com  o  

Presidente Araújo, entre contramarchas, a SEJU ficou de encaminhar projeto para a Casa Civil.  

Solicitou  à  Coordenadora  Cláudia  Foltran  para  tomar  a  frente  junto  a  SEDS.  Verificando  se 

houve  ou  não  tal  encaminhamento,  inclusive  marcando  audiência  com  a  Secretária  Fernanda 

para  tratar  do  deste  e  de  outros  assuntos  relativos  a  Politica  da  Pessoa  Idosa  no  Estado  do  

Paraná.  Sempre  comprometido,  o  Colaborador  Urandy  do  Val  pediu  a  palavra  para  informar 

que, diante da constituição da Comissão Temporária de Revisão do Regimento Interno, pretende  

fazer  parte   da  mesma.  A  Secretária  Executiva  Maria  Letícia  Z.  Dellê  informou  sobre  a 

realização  do  6º  Congresso  de  Programas  Universitários  para  adultos  maiores  (14/07  a 

17/07), cujas inscrições já se encontram abertas, o material será enviado por e-mail. Dirigindo-se 

ao plenário, a Conselheira Thais Gama da Silva (Secretaria de Estado da Educação) comunicou 

que devido à campanha de vacinação, encaminhará um informativo no qual constam os motivos 

pelos quais as pessoas idosas devem ser imunizados. A representante da APP – Sindicato dos 

Trabalhadores  em  Educação  Pública  Maria  Adelaide  Correia,  solicitou  autorização  para 

efetuar  uma  intervenção  no  Plano  Estadual  de  Educação,  cujas  emendas  foram baseadas  em 

estudos dentro da APP. Com o parecer do Conselho Estadual de Educação, será possível garantir  

o  estudo  para  as  pessoas  idosas.  Registrada  a  chegada  da  Ex  Conselheira  Bernadete  Dal 

Molin Schenato (SEED),  que foi Presidente do CEDI/PR no mandato anterior como convidada de 

honra para o evento envolvendo os conselheiros estaduais de educação e o parecer referente ao  

artigo 22 do Estatuto do Idoso. Na sequência, deixou patente a necessidade de se ter em mãos a  

estatística do  Disque Idoso,  contendo os registros de violência contra a pessoa idosa, de 2014 

para trás. O momento seguinte foi  tomado pelo depoimento da  Coordenadora Cláudia Foltran, 

que aproveitou para informar que foi  resolvida  a  questão do imóvel  do  Centro  de Referência  a 

Pessoa Idosa, que era da SESP e passou para a SEJU. Esse Centro conta atualmente com duas 

Assistentes  Sociais  e  uma  Psicóloga,  tendo  sido  agregada  a  Dra.  Fabiana  para  reiniciar  as  

conciliações.  Sabe-se  que  apenas  nesse  primeiro  trimestre  já  foram  recebidas  cerca  de  500 

denúncias.  Com a  realização  de  uma reunião  com a  SESP,  já  se  tem a  ideia  de  implantar  um 

único Disque Denúncia, com atendentes já capacitados. Claudia Foltran comprometeu-se a trazer  

mensalmente  os  dados  dos  atendimentos  presenciais  e  telefônicos.  Registrada  a  chegada  da 
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representante  do  Tribunal  de  Justiça,  Sra.  Arlete  P.  Kubota.  Nesse  meio  tempo,  o 

Conselheiro Gualberto R. Manaña (Assoc. de amparo aos idosos de Foz do Iguaçu)  informou 

sobre a possibilidade de haver um entrelaçamento de ações com grupos da Argentina para criar  

centros  de  idosos  para  atender  a  reabilitação  e  parte  esportiva.  Prepara-se  um  curso  para 

cuidadores,  reciclando quem trabalha com idosos acamados.  É possível  aproveitar todas essas  

publicações. O presidente  José Araújo da silva autorizou contatos com esses grupos Relato da 

Comissão  de  Normas  –  Relatora  Conselheira  Vera  da  Rocha  Zarado(SEAB)  “  4.1-  Lei 

Estadual  sobre  Atividade Física  do Idoso.  Parecer da Comissão:  A Comissão não encontrou na 

pasta o projeto de lei. Solicitou informações ao Conselheiro Mauro Cachel, representante da SEET, o qual  

informou que existem, na sua Secretaria, propostas de projetos a serem executados em parceria com os 

municípios, com ações voltadas para a terceira idade. A Comissão solicita que o assunto seja pautado, na  

próxima reunião, inclusive que seja apresentada a lei ou o projeto de lei existente e que trata da referida 

matéria. Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da Comissão. 4.2- Criação da Delegacia de Proteção à 

Pessoa Idosa e elaboração do respectivo Projeto de Lei.  Parecer da Comissão:  Pautar novamente na 

reunião  de  maio  e  convidar,  via  ofício  ao  Secretário,  um representante  da  SESP para  que  faça  uma 

explanação sobre a atual situação da Delegacia do Idoso.  Parecer do CEDI:  plenária deliberou que a 

conselheira Cláudia Foltran, esta autorizada a marcar agenda com a Secretaria Fernanda Richa, para 

encaminhamento da questão da delegacia do Idoso, com a participação do Presidente e Vice do 

CEDI.  4.3- Transporte interestadual – denúncia de usuário.  Verificação de que algumas empresas com 

destino a mesma cidade, tem diversos horários e, em apenas um horário é com ônibus convencional, o que 

limita  o  direito  da pessoa idosa de usufruir  que determina o Decreto  e  regulamentação da matéria  da 

gratuidade ou desconto de 50% na passagem. Caso isso se confirme, como forma de fugir o que determina 

a Lei, torna-se necessário rever o Decreto e a regulamentação da matéria. Parecer da Comissão: Oficiar a 

ANTT, através do seu escritório na estação rodoviária de Curitiba, para que emita uma relação de empresas 

de ônibus que realizam transportes interestaduais e seus respectivos horários, bem como a relação de 

pessoas  idosas  que  em 2014  utilizaram o  direito  de  passagens gratuitas  ou  com desconto,  conforme 

Decreto que regulamenta a Lei  10.741/2003 no seu 40, solicita o retorno no prazo de 20 dias ao CEDI. 

Parecer do CEDI: Aprovado o Parecer da Comissão. 4.4- Projeto de Lei da Gratuidade da passagem em 

ônibus intermunicipal para pessoas idosas – andamento na ALEP. Parecer da Comissão: Por ser assunto 

já tratado neste Conselho, e por existirem dois projetos de lei propostos pelos Dep. Ney Leprevot, sob nº  

241/2015 e Teruo Kato, sob nº 244/2013, que tramitaram na ALEP, relacionados nos itens 4.7 e 4.8, essa 

Comissão sugere que seja emitido ofício, pelo Sr. Pres. Do CEDI à Casa Civil, solicitando prioridade para 

que  o  poder  executivo  elabore  proposta  de  lei  a  qual  deverá  ser  apreciada  e  considerada  por  esse 

Conselho.  Parecer do CEDI:  Este assunto deverá ser tratado juntamente com o assunto sobre a 

Delegacia do Idoso em reunião a ser agendada com a Secretária Fernanda Richa. (Item 4.2)  4.5- 

Protocolado sob nº 13.566.584-3 – Of. nº 109/2015 – Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Cascavel  

– Novo Código Penal referente a crimes cometidos contra idosos. Trata-se do of. Dirigido ao Pres. do CEDI, 

emitido pelo Pres. do CMDI de Cascavel, onde solicita que o CEDI faça uma devolutiva sobre projeto de 

reforma do código penal que tramita no Senado, no qual a SDH sugeriu emendas a serem acrescentadas  

no projeto e o Senador que representa a Comissão de Constituição e Justiça do Senado não acatou as 
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sugestões.  Parecer da Comissão: Por ser matéria que trata de alteração do código penal – crime contra 

idosos, solicitar análise jurídica da SEDS para que avalie se o que está sendo proposto pela comissão fere 

toda legislação já existente e pertinente ao idoso, para subsidiar resposta do CEDI ao CMDI de Cascavel, 

bem como encaminhamentos a serem feitos junto a Comissão do Idoso no Senado e ao Conselho Nacional 

e demais órgãos que o CEDI julgar pertinente. Após pronunciamento do NJA, a Comissão sugere que o 

Pres.  do CEDI elabore e encaminhe ofício aos órgãos competentes, com cópia ao CMDI de Cascavel.  

Parecer do CEDI: Encaminhar a correspondência recebida de cascavel ao Conselho Nacional dos 

Direitos do Idoso para as providências cabíveis. 4.6- Protocolado sob nº 13.550.938-8 – Of. nº 007/2015 

–  Caravana  da  Pessoa  Idosa  -  Projeto  de  Lei  262/2014.  A Caravana  da  Pessoa  Idosa  do  MP  de 

Pernambuco é um projeto que propõe a unificação da eleição dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, 

no âmbito da União, Estados e Municípios com objetivo de colaborar com o intercâmbio de experiências e  

discussões de modo a aprimorar os instrumentos de defesa da cidadania da pessoa idosa.  Parecer da 

Comissão: Aprovada a proposta por considerar um projeto relevante no empoderamento dos conselheiros 

relativa  a política  da pessoa idosa.  Enviar  cópia  do Processo ao MP,  representante nesse CEDI,  para 

conhecimento  e  pronunciamento  junto  ao  CEDI  para  futuros  encaminhamentos.  Após  retorno,  pautar 

novamente  nessa  comissão.  Parecer  do  CEDI:  encaminhar  ofício  a  caravana  para  obter  mais 

informações da implantação do processo de unificação das eleições dos conselhos municipais de 

Pernambuco.  Buscar saber  de alguns conselhos municipais de  Pernambuco qual  a  sua opinião 

sobre o assunto. Solicitar informações ao Conselho Estadual de Pernambuco. 4.7- Projeto de Lei nº 

241/2015 – Deputado Ney Leprevot.   Parecer da Comissão:  relatado no item 4.4.  Parecer do CEDI: 

Ciente através da resposta no ítem 4.4. 4.8- Projeto de Lei nº 244/2013 – Deputado Teruo Kato. Parecer 

da Comissão:  relatado no item 4.4.  Parecer do CEDI:  Ciente através da Resposta no ítem 4.4. 

Mais uma vez, a Procuradora de justiça, Dra. Rosana Bevervanço  apontou que a Delegacia do 

Idoso deve ser  é   uma iniciativa do Governo do Estado, portanto é a ele que o Conselho deve se 

reportar,  objetivando essa  reativação.  A  Coordenadora  Claudia  Foltran  concordou  em não  se 

fazer  um  caminho  tão  longo,  sendo  plausível  também  contar  com  o  apoio  da  Secretária 

Fernanda Richa,  da Presidência  e  Vice presidente  do CEDI/  PR.  Foi  sugerido  pela  Presidência 

que  nesse  grupo  para  a  audiência,  esteja  inserida  a  Conselheira  Inês  Roseli  Tonello  da 

Federação  das  APAES.  Registrada  a  chegada  da  Conselheira  Marli  Mussulini  (SEDS).  

Solenidade da  recepção e  entrega do Parecer  CEE/CP nº  01/2015.  Dizendo tratar-se  de  um 

momento  ímpar,  vivenciado  pelo  Colegiado,  o  Conselheiro  Presidente  José  Araújo  da  Silva 

(Ação  Social  do  Paraná)  anunciou  a  entrega  do  Parecer  CEE/CP  nº  01/2015  ao  CEDI/PR. 

Deixando patente a sua satisfação, o Presidente chamou à frente a  Professora Bernadete Dal 

Molin  Schenatto  (SEED),  a  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Rosana  Beraldi  Bevervanço,  os 

representantes  do  Conselho  Estadual  de  Educação,  professores  Alexandre  Peres 

Maranhão, Carmem Lúcia Camargo, Maria Helena (Câmara de Ensino Superior),  Clemência  

Maria  Teixeira  Ribas  (Educação  Profissional)  e  Maria  Aparecida  de  Freitas  (Assessoria  

Técnica), Vice Presidente do CEDI Gilson Gomy de Ribeiro, e o representante de usuários, 

colaborador  Urandy  Do Val. O  início  desse  processo  ocorreu  com as  negociações  levadas  a 

efeito a partir  de 2011, numa inciativa da  Professora Bernadete Dal Molin Schenatto (Art.  22 
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do Estatuto  do  idoso)  –  Inserir  nos  currículos  mínimos dos  diversos  níveis  de  ensino  formal, 

conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização da pessoa idosa, 

de  forma  a  eliminar  o  preconceito  e  a  produzir  conhecimentos  sobre  a  matéria  .  Valorizando  a 

iniciativa,  foi  também informado  que  essa  ideia  for  apresentada  para  o  Conselho  Nacional  do  

idoso, em reunião no Rio de Janeiro. Bastante entusiasmado com esse momento,  o  Presidente 

José  Araújo  da  Silva  (Ação  Social  do  Paraná)  convidou  ainda  para  esse  grupo  a 

Coordenadora  da  Política  da  Pessoa  Idosa  do  Paraná  a  Conselheira  Cláudia  Foltran,  a 

Conselheira  Alzenir  B.  Sizanosk  Santos  representando  a  Secretária  Fernanda  Richa,  a  

Conselheira  Jandira  Gonzaga  em nome da  Secretaria  de  Estado  da  Ciência,  Tecnologia  e  

Ensino Superior – SETI, a Conselheira Thaís Gama da Silva representando a Secretaria de 

Estado da  Educação,  incumbida no momento  de efetuar  o  repasse  desse  documento  ao  Sr. 

Secretário  da  Educação.  Compartilhando  essa  conquista,  o  Presidente  José  Araújo  da  Silva 

passou  a  palavra  para  a  Professora  Bernadete  Dal  Molin  Schenatto  que  declarou  sentir-se 

tomada de grande emoção. Relembrou que nos últimos dias fez a entrega do seu mandato como  

Presidente  do  CEDI/PR.  Consciente  da  sua  responsabilidade  e  elevada  missão,  garantiu  ter  

trabalhado  com  proximidade  e  diálogo  aberto.  Deixou  evidenciada  a  crescente  caminhada  de 

conhecimentos,  conquistas  e  autênticas  amizades  recebidas  junto  ao  CEDI/PR,  Externou  que  

anos atrás recebeu da Professora Evelise da Secretaria de Estado da Educação a incumbência 

de participar do Conselho, acreditando que a Secretaria poderia fazer minuta por ele. Assegurou  

ter  sido  boa  professora,  cumpridora  de  horários,  porém  não  se  considerava  devidamente  

preparada.  O  envelhecimento  poderia  ser  retardado,   porém  não  a  vida  que  é  um  verdadeiro  

processo.  Agradeceu  as  pessoas  que  lhe  deram  a  possibilidade  de  falar  em  tantos  espaços, 

cidades  grandes  e  pequenas.   Apontou  que  a  Lei  existe  desde  94  e  tantos  pontos  ainda  não 

saíram do papel. Com efeito, considerou que o CEDI/PR tornou-se a sua escola de vida, uma luta  

perene  com o  entrelaçado de  muitas  mãos.  A Resolução vindoura  irá  formalizar  esse momento  

que  a  todos  rejubila.  Celebrando,  o  Presidente  José  Araujo  da  Silva  estendeu  ao  Professor 

Alexandre Peres Maranhão (CEE) , a oportunidade de realizar a sua fala. Manifestando-se como, 

teólogo,  relatou  que  na  Bíblia  consta  o  Livro  da  Sabedoria,  cujo  autor  diz:  “É preciso viver  a 

mocidade,  pensando  no  futuro”  Na  verdade,  a  vida  é  um  processo  de  desenvolvimento  e 

chegar  nessa  idade  sem se  envergonhar  é  um privilégio,  colhendo  o  que  foi  plantado.  Vive-se  

num mundo tão adverso, que tudo se olha com temor! O augusto Professor assumiu sentir nessa  

oportunidade,  uma  alegria  indescritível,  por  ter  auxiliado  na  construção  desse  importante 

documento.  Tarefa  difícil  porém  meritória!  5  Comissão  de  Organização  da  VI  Conferência 

Estadual  dos Direitos da  Pessoa Idosa.        5.1-  Proposta  de Instrumental  para  os Escritórios   

Regionais    Diante da necessidade de elaborar um instrumental padrão para envio, pelos ER/SEDS, das 

informações  relativas  à  realização  das  Conferências  Municipais  ou  Encontros  Temáticos,  a  Comissão 

elaborou  um  formulário  reunindo  as  informações  essenciais  que  devem  ser  remetidas  à  Conferência 

Estadual, conforme modelo anexo. As sínteses que demandarem exposições subjetivas serão realizadas 

em “caixas” com limite de 15 linhas cada. Parecer da Comissão: Pela aprovação do modelo. Parecer do 

CEDI: Aprovado o parecer da comissão, com o envio de ofício ao SEDS/NGI solicitando disponibilização 
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dos instrumentais na internet. 5.2- Proposta de programação da Conferência Estadual. 1º dia  13h às 18h – 

Credenciamento; 18 às 19h – Café de Boas Vindas; 19h – Abertura Oficial com Aprovação do Regimento  

Interno  2º dia  8h30 – Acolhida; 9h às 10h – Apresentação do Relatório de alcance das deliberações da 

última Conferência Estadual 10h – Intervalo para o Café; 10h30 – Palestra Magna e Debates; 12h às 14h –  

Almoço; 14h às 18h – Trabalhos em Grupo; 15h30 às 16h – Intervalo para o Café 3º dia 8h30 – Acolhida; 9h 

– Eleição de Delegados para Conferência Nacional; 10h – Plenária Final com apresentação e aprovação 

dos  Relatórios  dos  Grupos  e  Moções) Intervalo  para  o  Café  (15  min)  Plenária  Final   (Referendo  dos 

Delegados  Eleitos);  12h30  –  Encerramento.  Parecer  da  Comissão:  Aprovado.  Parecer  do  CEDI: 

aprovado o parecer da comissão ressalvando a necessidade futura de possíveis ajustes na programação.  

5.3- Proposta de palestrantes e coordenadores de grupos da Conferência Estadual A Coordenação dos 

Grupos será feita por um técnico da SEDS e um Conselheiro indicado pelo CEDI.  Para indicação dos 

palestrantes,  a  Secretaria  Executiva  encaminhará  e-mail  para  todos  os  Conselheiros  para  estes 

apresentarem sugestões  até  dia  20/05/2015.  A equipe  da SEDS e  a  Comissão  Organizadora  também 

apresentarão  sugestões.  Para  as  conferência  municipais  o  CEDI  não  fará  indicação  de  palestrantes, 

podendo  os  municípios  tratarem diretamente  com os  Conselheiros  ou  com quem julgarem adequado.  

Parecer  da  Comissão:  Aprovado.  Parecer  do  CEDI: Aprovado  o  parecer  da  comissão.  5.4- 

Proposta/Relação de convidados. 01(um) representante de cada Conselho Estadual afetos à política da 

pessoa  idosa,  preferencialmente  da  bancada  da  sociedade  civil.   Secretários  Estaduais.  01  (um) 

representante do Comando da Polícia Militar. 01 representante da Comissão de Direitos Humanos da ALEP, 

01 representante da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança do Adolescente e do Idoso da ALEP, 01  

representante do Tribunal de Justiça, 01 representante do MP, 01 representante da Defensoria Pública, 01  

representante  da  OAB,  01  representante  do  Tribunal  de  Contas,  01  representante  dos 

Conselhos/Sindicatos:  Psicologia,  Medicina,  Serviço  Social,  Enfermagem,  Contabilidade,  Jornalismo, 

Nutrição, Fisioterapia, Educação Física, dentre outros, 01 representante do MPT, Outras sugestões podem 

ser  encaminhadas  à  SE  até  a  reunião  de  junho,  01  representante  do  CNDI,  Parecer  da  Comissão: 

Aprovado. Parecer do CEDI:        Aprovado parecer da comissão com a inclusão de representante da   

SBGG e exclusão da representante de Direitos Humanos da ALEP. Outras entidades poderão ser 

indicadas pela Comissão de Conferencias oportunamente.   Na continuidade, o Designer Alexandre 

(ASCOM/SEDS)   apresentou  a  comunicação  visual  da  VI  conferência  Estadual  dos  Direitos  do 

Idoso.   Esclareceu  que  o  ícone  representa  uma  mesa  de  diálogo,  formando  um  círculo,  já  o 

grafismo  representa  a  conexão  de  todos  e  irá  aparecer  nos  materiais  da  Conferência  (totens,  

balcões de credenciamento, palco, com a marca da Conferência em todos os pontos, materiais de  

uso, certificados etc). Foi aberto um espaço para dúvidas, sugestões ou criticas. No seu papel o  

Conselheiro  Leandro  Nunes  Meller  ,  também  Coordenador  da  Unidade  Técnica  de  Garantia  de 

Direitos e Cidadania da SEDS,   garantiu que a produção dos materiais está contida no Termo de 

referência  e nesse momento estava sendo apreciada apenas a arte  que irá em anexo.  Apontou 

ainda  o  presidente  Araujo  ainda  que  a  nomenclatura  correta  é  VI  Conferência  Estadual  dos 

Direitos  da  Pessoa  Idosa.   Segundo  o  Designer  Alexandre,   os  ajustes  serão  executados. 

Aprovado o visual da Conferência, com a adequação do nome.   Como informe, o Coordenador 

Leandro Meller (UTGDC/SEDS)   relatou ter participado de reunião em Belo Horizonte- Região Sul 
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e Sudeste CEAS, onde foi informando que a Conferência Nacional de Direitos Humanos ocorrerá  

de 7 à 9 dezembro em Brasília, podendo ainda haver mudança de data e local. Tendo em vista o 

planejamento  abranger  um  grande  número  de  Conferências,  cujos  temas  são  significativos,  o  

Coordenador  sugeriu  que  o  CEDI/PR  delibere  pelo  encaminhamento  de  expediente  a  Brasília  

(CNDI  e  SDH),  pleiteando  o  envio  de  informações  mais  seguras.  De  maneira  oportuna,  o  

Presidente José Araujo da Silva   sugeriu que os Conselheiros indicados para ministrar palestras, 

aproveitem suas falas para divulgar o Conselho e criar critérios. A SEC deverá criar uma resposta  

padrão, informando que os Conselheiros deverão ser consultados diretamente. Já que esses não  

recebem do estado diárias e passagens, talvez a Secretaria poderia verificar a disponibilidade de 

arcar  com  as  despesas  de  alimentação,  mantendo  uma  organização  prévia.  Comissão  de 

Comunicação. 1.1-   Datas comemorativas do Idoso – 15/06 Dia Mundial de Combate à Violência contra a 

Pessoa Idosa e  01/10 Dia Internacional e Nacional do Idoso. Proposta do Fórum Paranaense da Pessoa 

Idosa de atividades conjuntas para a data de 15/06 - Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa  

Idosa. Parecer da Comissão: Para o dia 15 de junho, no período da tarde, foi decidido a realização de 

um seminário com a apresentação dos dados estatísticos do disque Idoso, disque 100, do 156, da  

SESP, da Saúde. O Conselho e a Gestão deverão convidar palestrantes de cada setor envolvido. A 

participação  será  aberta  a  Conselheiros  e  entidades  e  Sociedade  Civil  em  Geral.  Estima-se 

conveniente fazer uma ampla divulgação do evento. O evento deverá ocorrer no Auditório Mário 

Lobo, no Palácio das Araucárias. Com respeito a celebração do dia internacional do idoso dia 01 de  

outubro, a comissão apresentará um projeto de programação na próxima plenária de maio. Parecer 

do CEDI: Aprovado o parecer da comissão com a inclusão do Fórum Paranaense da Pessoa Idosa em uma 

das mesas. A comissão deverá fazer  mais uma reunião para dar os encaminhamentos sobre o referido 

evento. Caso o auditório Mario Lobo não esteja disponível, consultar a agenda da Biblioteca Pública e APP 

Sindicato. 1.2- Protocolado sob nº 13.558.944-6 – Of. nº 44/2015 – Secretaria Municipal  de Assistência 

Social de Chopinzinho – indicação de profissional para debate sobre o papel e a importância do CEDI/PR. 

Parecer da Comissão: Estimamos conveniente aceitar o convite de Chopinzinho e solicitamos ao 

plenário a designação do palestrante.  Parecer do CEDI: Conselheira Roseli e SE verificarão a questão 

de  data  e  a  possibilidade  de  participação.  1.3-  Avaliação  da  pagina  do  CEDI 

(www.portaldapessoaidosa.pr.gov.br) no site da SEDS e os ajustes necessário. Parecer da Comissão: Por 

falta  de  informações  propomos  passar  este  ponto  para  a  próxima  reunião.   Parecer  do  CEDI:  

Aprovado o parecer da Comissão.  1.4- Apresentação do material da Conferência – ASCOM – SEDS. A 

comunicação  foi  baseada  em  palavras  encontradas  no  regulamento,  tais  como  “discutir”,  “identificar”, 

“eleger” e “propor” servindo de base para a criação de um ícone representando a mesa de debate onde 

cada participante representa um eixo. Foi também apresentado a aplicação desses elementos em todos os  

materiais de comunicação visual e materiais de apoio. A apresentação foi satisfatória, gostamos do material 

e solicitamos a plenária eventual modificação. Parecer do CEDI: Aprovado o material. 1.5- A comissão de 

Comunicação propõe a mudança da logomarca do CEDI a fim de inovar a sua imagem. Parecer do CEDI: A 

Comissão fará um estudo da origem da atual logomarca, que foi instituída a já maias de 15 anos inclusive 

com a reserva da logo no INPI, cuja representa um casal de idosos da nossa comunidade. Comissão de 

Políticas Públicas – Relator: Conselheiro Janary M. Bussmam.   3.1- Representação da pessoa 
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idosa  (usuária)  em  Conselhos;  Por  sugestão  do  colaborador  Urandy  do  Val,  considerando  que  a 

população dos Idosos, hoje já soma 10% da população (pela PNAD mais de 12%), SUGERE que em todos 

os Conselhos existentes, como por exemplo: transporte, Saúde, segurança, Educação etc SEMPRE TENHA 

UMA PESSOA IDOSA REPRESENTANDO O USUÁRIO. Parecer da Comissão: A comissão concordou e 

julgou  pertinente  a  sugestão.  Do  mesmo  modo,  deliberou  solicitar  através  de  um  Oficio  do 

presidente do CEDI, se os demais Conselhos possuem representante de usuários idosos em suas 

composições.  Em  não  existindo,  se  há  previsão  de  inclusão  de  tal  segmento  populacional 

(representante de idosos), em suas composições. Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da comissão, 

tomando cuidado de não identificar segmentos de usuário (ver com Leandro). 3.2- Adequação do Plano 

Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Paraná face às mudanças introduzidas na estrutura do Governo  

do Estado com a extinção e junção de Secretarias de Estado. Parecer da Comissão: Adequação do Plano 

Estadual de Direitos da Pessoa Idosa, face às mudanças introduzidas na estrutura do Governo do 

Estado, com extinção e junção de Secretarias de Estado. Os Conselheiros da AMAI (Cel Janary e Dr. 

Elisio), apresentarão em 30 (trinta ) dias, um parecer referente a esta adequação. Parecer do CEDI: 

Serão apresentadas pela SEDS/APPI as adequações de competência bem como proposta de plano 

de ação para reunião de maio.  3.3 -Inclusão de pauta - Questões apresentadas pelo representante de 

usuários e colaborador, Sr. Urandy do Val. 1) Qual o procedimento adotado para internamento de pessoas 

idosas, no hospital Municipal do Idoso Zilda Arns? Resposta do representante da SESA: Os pacientes são 

referenciados por UBS- Un. de Saúde ou serviços de média e ou Alta complexidade. Significa dizer, não há 

internamento  direto,  nem  consulta  ambulatorial  neste  hospital.  2)  Quais  os  caminhos  para  quem  faz 

avaliação  e   o  encaminhamento  para  internação?  Resposta  do  representante  da  SESA:  quer  sejam 

Unidades Básicas de Saúde - UBS, ou serviços de média ou Alta Complexidade (Hospitais), os pacientes 

são triados por critério de Risco, triados até que se verifique a Urgência do Caso. Aplica-se o protocolo de  

Manchester (que está validado para o Brasil). Assim, em se constatando a Urgência do caso, o mesmo 

entrará  na  fila  de central  de regulação  de  leitos.  3)  SOMENTE SÃO ATENDIDOS PESSOAS Idosas?

(hospital municipal do Idoso). R: INFORMAÇÕES Extra Oficiais, dão conta de que desde a inauguração, 

todos pacientes referenciados, independentes de serem idosos, são lá atendidos (internados). A comissão, 

deliberou questionar,  arguir  junto ao Conselho Municipal  do idoso de Curitiba,  informações que tragam 

elucidação a propósito da clientela atendida pelo Hospital Municipal do Idoso de Curitiba. Do mesmo modo,  

atendendo  à  solicitação  de  quais  especialidades  e  tipos  de  atendimento  prestado  (Inclusive  exames),  

também fica esta questão a ser respondida pelo Conselho Municipal. Parecer do CEDI: Encaminhar oficio 

ao CMDPI solicitando informações sobre os questionamentos apresentados, bem como ofício ao 

Hospital solicitando apresentação dos serviços prestados neste Conselho para plenária de maio (1 

hora). Comissão de Financiamento – Relatora:  Conselheira Claudia Foltran.        2.1-  Balancete   

FIPAR:    Foi  feito  uma breve  exposição  sobre  as  características  do fundo  e as  formas de  captação  e  

administração dele. O balancete será apresentado na reunião de maio consolidado a partir de 1° de Janeiro  

com  detalhamento  mensal  de  entradas,  saídas  e  capitalização.  Parecer  da  Comissão:  Aguardar 

apresentação  do  balancete  em  maio.  Parecer  do  CEDI: aprovado  o  parecer  da  comissão.  2.2- 

Protocolado sob nº 13.121.982-2 - Edital recursos próprios do FIPAR. Técnico Thiago realizou apresentação 

dos itens que sofreram sugestões ao longo do mês e explicou que a redação final será encaminhada ao 
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SEDS/NJA,  para  adequação às  exigências  13.019/2014,  que entra  em vigor  em 27 de julho  de  2015. 

Parecer  da  Comissão:  Sugere  a  Aprovação do  Edital.  Parecer  do CEDI: Aprovado o parecer  da 

comissão. 2.3- Solicitação de apoio para construção do “Clube da Gente do Bairro Alto. Feita a leitura do e-

mail da associação dos moradores do Jardim Aliança/Bairro alto, solicitando apoio para a construção do 

clube da gente no valor de R$ 7.719.626,59.  Parecer da Comissão: Sugere a não aprovação, pois o 

Conselho não dispõe do recurso. A Associação poderá aguardar a publicação do edital e apresentar 

projetos  dentro  dos  critérios  nele  estabelecidos.  Parecer  do  CEDI:  Aprovado  o  parecer  da 

comissão.    °O balancete referente ao FIPAR, será apresentado na Assembleia de maio, através  

da  técnica  Marcela  Evangelista.   °Aprovado  o  Edital  do  Fundo,  abrindo  a  possibilidade  para  as 

entidades  apresentarem  projetos.  Indicação  da  composição  da  Comissão  Temporária   de 

revisão  do  Regimento  Interno  Conselheiros:  -   Claudia  Foltran  (SEDS),  José  Araujo  da  Silva 

(Ação Social  do Paraná),  nes Roseli  Tonello  (Fed.  das APAES),  Gilson Gomy de Ribeiro  (ANG-

PR), Alzenir B. Sizanosk Santos (SEDS), colaborador: Urandy Do Val. Dra. Fabiana (APPI/SEDS),  

Apôio Técnico: Thiago Soares. Articular a realização da primeira reunião para o  dia 21/05/2015  , 

com consulta  prévia  aos  Conselheiros  desse  grupo.  A presente  Ata  foi  gravada  e  redigida  por  

Regina  Amasiles  Rodrigues  Costa,  servidora  da  SEDS,  digitada  por  Jonathan  Coelho  Zaninelli,  

sendo a Secretária Executiva, Maria Letícia Z. Dellê.
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