
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social- SEDS

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

°23/09/2015° CEDI/PR

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2015, às 14h, em primeira convocação, na sala de  

reuniões do 7º andar da  Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social  – SEDS,  sita  no 

Palácio das Araucárias, à Rua Jacy Loureiro de Campos s/nº – Bairro Centro Cívico em Curitiba-PR, foi  

dado início a mais uma  Assembleia Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – CEDI/PR, para 

a qual os Conselheiros foram previamente convocados. No horário pré-determinado, o  Presidente desse 

Colegiado, Conselheiro José Araújo da Silva, (Ação Social do Paraná), solicitou a auto apresentação dos 

conselheiros presentes: Gualberto Ruben Cuenca Manaña (Associação de Amparo aos Idosos de Foz 

do Iguaçu), Gilson Fernando Gomy de Ribeiro (Associação Nacional de Gerontologia do Paraná – 

ANG/PR),  Leila  Maria  Esper  (Associação  Nacional  de  Gerontologia  do  Paraná  –  ANG/PR),  Aécio 

Flávio Saldanha de Araújo (Federação dos Aposentados e Pensionistas do Paraná), Urandy Ribeiro 

do Val (Federação dos Aposentados e Pensionistas do Paraná), Maria Adelaide Mazza Correia ( APP 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná), Osmar de Araújo Gomes (Sindicato 

dos  Auditores  Fiscais  da  Receita  Estadual  do  Estado  do  Paraná  –  SINDAFEP),  Maria  Inês  Dias 

Chaves  Pereira  (Sindicato  dos  Auditores  Fiscais  da  Receita  Estadual  do  Estado  do  Paraná  – 

SINDAFEP), Janary Maranhão Bussmann (Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais Militares 

Ativos, Inativos e Pensionistas), Elísio E. Marques (Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais 

Militares Ativos, Inativos e Pensionistas), Edinete Marques Gonçalves (Secretaria da Agricultura e do 

Abastecimento – SEAB), Rubens Bendlin (Secretaria da Saúde – SESA), Cláudia Foltran (Secretaria 

do Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDS), José Fernando Eberhardt (Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social – SEDS), Alzenir de Fátima  Brudeck Sizanoski (Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social – SEDS), Maira de Souza Zanchetta (Companhia de Habitação do Paraná – 

COHAPAR),  Mirian  Anita  Lorandi  (Secretaria  da  Cultura  –  SEEC),  Danielle  Rocio  de  Souza  Arns 

Steiner  (Secretaria  de  Justiça,  Cidadania  e  Direitos  Humanos  –  SEJU),  Thaís  Gama  da  Silva 

(Secretaria da Educação – SEED), Solange Chemin Rosenmann (Secretaria de Estado da Cultura - 

SEEC).  Colaboradores  e  Convidados:  Rosana Beraldi  Bevervanço (Ministério  Público  do  Paraná  – 

CAOPDDI),  Cristhiane  Kulibalba  Ishi  (Vice  Presidente  da  Comissão  dos  Direitos  do  Idoso  da 

OAB/PR),  Vanderleia  O.  Mendes  (Diretor  Cid.  IAI),  João  Dario  de  Oliveira  (Presidente  do  IAI).  A 

conselheira Alzenir de Fátima Brudeck Sizanoski (Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – 

SEDS) sugeriu que fossem apresentados os assuntos abordados pelas Comissões  no início das reuniões 

plenárias para que todos os conselheiros tenham conhecimento desses assuntos. O fato foi aprovado pelo 

pleno com a ressalva que é para se conhecer e não para se entrar em discussão a respeito  dos assuntos 

discutidos  nas  comissões.  Aprovação  ATA do  mês  de  agosto –  Aprovada.  Informes  da  Secretaria 

Executiva – Maria Letícia Zavala Dellê - JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: Leuma Camilo – Pastoral da 

Pessoa Idosa – estará em viagem no período de 13 à 27/09. Inês Roseli – Federação das Associações de  
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Pais e Amigos dos Excepcionais do Paraná - estará fazendo a palestra na Conferência dos Direitos da  

Pessoa Com Deficiência em Centenário do Sul. Heloísa Ulandowski – SEAP – estará de férias. Conselheiro 

Diones Lupércio  Monteiro  -  Centro  de  Excelência  à  Atenção Geriátrica  e  Gerotnológica  –  Cegen,  não 

participou da reunião por motivos meteorológicos. O vôo programado não saiu no horário pois o aeroporto 

de  Curitiba  estava  fechado  para  pouso.  INFORMES:  Ofício  nº  2670/2015  da  SDH -  Apresentação  de 

consultor para acompanhar a Conferência Estadual – Lizely Roberta Borges. Ela terá o objetivo de atuar 

como elo entre a SDH e os estados;  mapear os conselhos de direitos.  CMDPI em Castro encaminhou 

convite aos Conselheiros Rubens Bendlin da SESA e Rui Pilotto da Federação das Associações de Pais e 

Amigos dos Excepcionais do Paraná para proferir palestrar no dia 30/09, no período da tarde, na Semana 

em que se comemora o dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa – Conselheiro Rui Pilotto aceitou o  

convite e será o palestrante Reunião Descentralizada da região Sul (PR-SC_RS) do Conselho Nacional dos 

Direitos do Idoso-CNDI, agendada para o período de 19 a 21 de outubro de 2015 e Vll Encontro Catarinense 

de  Gerontologia  e  ll  Seminário  sobre  o  Envelhecimento  e  Institucionalização  nos  dias  22  e  23  em 

Florianópolis/SC -  os representante do CEDI serão os conselheiros José Araújo da Silva, Gilson Fernando 

Gomy de Ribeiro e Urandy Ribeiro do Val.  Ofícios Enviados:  Ofício 086_CEDI -  Câmara Municipal  de 

Cascavel PL 83-2015 – sugestão de arquivamento do Projeto de Lei nº 083/2015, que propõe a retirada de  

direitos  de  idosos,  na  gratuidade  de  transporte  urbano.  Ofício  087_CEDI  -  CMDI  de  Palmeira  - 

cadastramento de entidade - informação quanto ao cadastramento da Entidade Vila Vicentina, mantida pela 

Sociedade São Vicente de Paulo. Ofício 088_CEDI - Caravana da Pessoa Idosa – informando que o CEDI é  

contrário às eleições unificadas dos CMDI. Ofício 089_CEDI - CMDI de Apucarana - informação sobre a 

porcentagem  do  valor  da  aposentadoria  que  o  idoso  poderá  dispensar  em casas  lares  ou  instituição 

filantrópica. Ofício 090_CEDI - CMDI de Marechal Cândido Rondon, Ofício 091_CEDI - CMAS de Marechal 

Cândido  Rondon e  Ofício  092_CEDI  -  MP de Marechal  Cândido  Rondon –  encaminhamento  de  cópia 

denúncia da ouvidoria da SDH, referente a violação de direitos para conhecimento e providências cabíveis. 

Ofício 093_CEDI - CAOP Idoso – encaminhamento de cópia de denúncia para conhecimento e providências 

cabíveis. Ofício 094_CEDI - CMDPI Curitiba – encaminhamento de cópia de denúncia para conhecimento e 

providências cabíveis. Ofício_95_CEDI – Senador Paulo Paim - informa que o CEDI é contrário às eleições 

unificadas dos Conselhos Municipais/CE DI. Ofício_96_CEDI - IPARDES - convite para participar da reunião 

de setembro do CEDI. Ofício_97_CEDI - SEDS – deliberado que a SEDS organize os eventos relativos as 

comemorações  do  dia  Internacional  do  Idoso.  Ofício_098_CEDI  -  SEFA -  reiteração  of.  nº  030-2015, 

referente ao FIPAR. Ofício_099_CEDI -  SEEC – solicitação de indicação de representante para compor 

comissão do Plano Estadual da Pessoa Idosa. Ofício_100_CEDI - Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e Televisão – solicita disponibilizar espaço na mídia para a divulgação das atividades desenvolvidas 

para  e  pela  população  idosa.Ofício_101_CEDI  -  SESP  –  reiteração  do  pedido  de  envio  do  relatório 

qualitativo e quantitativo das ações realizadas referente as propostas da V Conferência. Ofício_102_CEDI -  

ASCOM - deliberações da comissão de comunicação. Ofício_103_CEDI - DETRAN – reiteração do of. nº 

061  -  solicita  disponibilizar  “Blocos  de  Multa  Moral”.  Ofício_104_CEDI  -  PM  de  Apucarana  –  solicita  

autorização  para  divulgação  do  folder   “DENUNCIE!  VAMOS  ROMPER  O  PACTO  DO  SILÊNCIO! 

VIOLÊNCIA” no site do CEDI/PR e reprodução aos interessados. Ofício_105_CEDI_Conselho Estadual da 
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Saúde - reiteração of. nº 57 – solicita informação sobre o protocolo de atendimento nas unidades de saúde.  

Ofício_106_CEDI_Banco Central  -  reiteração of.  nº  60 – referente  a Biometria nas agências bancárias. 

Inclusões de pauta: Comissão de Políticas Públicas - Informação - Protocolo Ref. nº 533/15/CPC - SESP 

- Representação da pessoa idosa (usuária) no Conselho. Ofício nº 044/2015 – COEDE - Representação da 

pessoa idosa (usuária) no Conselho. Ofício nº 2670/2015 – Secretaria de Direitos Humanos – apresentação 

de consultor para acompanhar as Conferências Estaduais de Direitos Humanos no MS e PR. Informes da 

Presidência - Presidente José Araújo da Silva:  Ação Conjunta entre o Asilo São Vicente de Paula e o 

Fórum Paranaense da Pessoa Idosa que será realizado no dia 01/10/2015, das 14h às 16h no auditório do 

Asilo  São  Vicente   com  palestras.  O  Sr.  Presidente  do  CEDI,  foi  convidado  por  02  professores  da 

Universidade  Federal  do  Paraná  para  observar  um  Projeto  que  estão  desenvolvendo  e  que  querem 

implementar aos idosos para a prevenção de quedas.  Ficou deliberado para que se faça o convite por 

intermédio do Presidente para a próxima reunião para apresentação do Projeto e maiores esclarecimentos. 

Informes dos Conselheiros: Conselheiro Gilson Fernando Ribeiro Gomy fez um relato sobre a reunião 

que esteve presente em Brasília no Gabinete do Senador Paulo Paim no dia 26/08/2015, em defesa do 

Estatuto do Idoso e que no dia 01/10/2015 haverá uma audiência publica referente ao Dia Mundial do Idoso.  

O Conselheiro Janary Maranhão Bussmann informou que esteve no município de  Quedas do Iguaçu para 

a  7ª  Palestra  realizada  em Conferências  Municipais.  O Conselheiro  Rubens Bendlin informou que  foi 

convidado para a palestra na conferência do idoso no município de Castro; em Londrina participou do 5º  

encontro de Estudo e Conhecimento da Universidade Estadual de Londrina que poderá ser implantado na 

Secretaria de Saúde para auxiliar os idosos  nas capacitações que a Secretaria da Saúde estão realizando 

pelo Estado do Paraná. Relatou a situação das carteirinhas dos idosos e as novas linhas de pesquisas 

relacionadas aos idosos. O Conselheiro  Aécio Flávio Saldanha de Araújo informa a todos os presentes 

que faz parte da chapa única para eleição da COBAP mandato 2016 à 2019, e por questões organizacionais  

ficará ausente nas próximas reuniões mencionando o seu suplente o Sr.  Urandy Ribeiro do Val   como 

representante  da  Federação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  do  Paraná  nas  próximas  reuniões.  O 

Conselheiro  Urady Ribeiro do Val relatou uma situação atípica que aconteceu na porta automatizada de 

banco, mais especificamente no detector de metais. Complementou a fala do Conselheiro Rubens Bendlin 

sobre as cadernetas de saúde que da forma que foi apresentada é inviável para utilização dos idosos ou 

pelo tamanho ou pela falta de informações. O Conselheiro Gualberto Ruben Cuenca Manaña informou ao 

pleno que o Fundo Iguassu fez uma doação de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ao Lar do Velhinhos de Foz  

do Iguaçupara realizar reparos devido aos estragos causados pelo temporal do dia 07/09/2015 no município. 

Informes dos colaboradores: Colaborador João Dario de Oliveira em sua fala registrou as dificuldades 

que o Centro de Referência do Idoso vem passando Explica que o ideal para o atendimento são 7 pessoas e 

no Centro de Referência existe somente três funcionários atendendo. O Conselheiro  Elísio E. Marques 

(Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas) informa 

que participou de uma audiência Pública na Assembleia Legislativa e solicita informações a respeito do 

andamento  do  Processo  das  Delegacias  de  Idosos  e  a  Dra.  Danielle  M.  Vieira  (Núcleo Jurídico da 

Administração da SEDS) informou que o processo está em tramitação em outras Secretarias, aguardando 

retorno.  Para  próxima  reunião  a  Conselheira  Cláudia  Foltran  (Secretaria  de  Estado  do  Trabalho  e 
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Desenvolvimento Social  –  SEDS)  deverá trazer  as informações sobre  o  protocolado.  IV  Conferência 

Estadual dos Direitos dos Idosos; a Conselheira Cláudia Foltran (Secretaria de Estado do Trabalho e 

Desenvolvimento Social – SEDS) fez um breve relato sobre as Conferências e as dificuldades de obter 

informações de outras Secretarias para fechamento do relatório de prestação de contas das Conferências,  

porém em sua fala o Presidente José Araújo da Silva (Ação Social do Paraná) informou que as questões 

de prestação de contas das conferências, pelo entendimento do Conselho, é o órgão gestor que deverá  

relatar  e não o Conselho.  Comissão de Normas e Fiscalização  relatora  Conselheira Maria Adelaide 

Mazza Correia (APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná). 4.1- Retorno do 

pedido de vistas da Conselheira Cláudia Foltran - APP Sindicato – Ofício nº 341 – Reestruturação do 

Plano de Custeio e Financiamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná. 

Parecer da Comissão: Trata-se de denúncia apresentada pela APP Sindicato em face da Lei Estadual nº 

18.469/15,  que  trata  da  Reestruturação  do  Plano  de  Custeio  e  Financiamento  do  Regime  Próprio  de 

Previdência do Estado do Paraná.  Considerando a informação apresentada pela Conselheira que pediu 

vistas do processo na última plenária, e, considerando ainda, que a APP Sindicato já protocolou a solicitação 

no CEDI, esta Comissão sugere e entende que o processo deve ser encaminhado à Paraná Previdência 

para a devida manifestação e emissão de Parecer à Entidade solicitante (APP Sindicato) com cópia para 

conhecimento para o CEDI.  Parecer do CEDI: Que seja oficiado a APP Sindicato informando que a 

consulta  sobre  os procedimentos da nova lei  de previdência  podem ser dirigidos diretamente a 

Paraná Previdência. Caso não haja resposta a APP Sindicato poderá retornar a este Conselho.  4.2- 

Ofício nº 07/2015/CMDIQB – CMDI de Quatro Barras – inscrição de ILPI no CMDI. Parecer da Comissão: 

Em relação ao ofício 07/2015, da CMDI - Quatro Barras, no qual solicita informações quanto as instituições  

que não se localizam no município, mas  que prestam serviços na área da pessoa idosa, pela redação do 

ofício, esta Comissão chegou a duas interpretações: 1 - se a entidade tem sede em outro município e presta  

serviço em Quatro Barras, ela deve se inscrever no Conselho Municipal e,   2 - se o município encaminha 

idosos para serem atendidos em outro município, a entidade deverá estar inscrita no município onde está 

instalado.  Sugerimos,  então,  o  reenvio  do  ofício  do  CEDI  ao  CMDI  do  município  (Of.  018/2015)  com 

complementação  da  orientação  acima.  Parecer  do  CEDI:  Aprovado  o  parecer  da  Comissão.  4.3- 

Protocolado sob nº 13.756.713-0 – Ofício nº 408/15-OAC/CDI/PA – Relato/denúncia recebida pela Comissão 

dos Direitos do Idoso. Parecer da Comissão: Trata- se de denúncia encaminhada à Comissão dos Direitos 

do Idoso da OAB, ao CEDI-PR, ao CMDPI Piraquara, SESA, SEAP, MP e Corregedoria Geral do Tribunal de  

Justiça envolvendo o Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná, localizado no município de Piraquara, 

gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde, constando que na instituição existem 5 pessoas idosas,  

que ainda residem no hospital,  em função de diagnóstico de hanseníase (hoje doença controlada, com 

sequelas), como explicitado no Relatório da OAB. A denúncia aborda também questões administrativas e 

procedimentos  inadequados com relação ao quadro de recursos humanos, em especial quanto a falta de 

equipe técnica.  Diante  da gravidade e complexidade da situação,  tendo em vista  que vários órgãos já  

receberam a denúncia da OAB emitida em 24/08/2015, a Comissão solicita que a Plenária se manifeste  

sobre  quais  posicionamentos  e  procedimentos  que  este  Conselho  deverá  ter,  sugerindo  as  seguintes 

providências com a maior  brevidade possível:  1.  Instituição de uma comissão especial,  constituída por 
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representantes de todos os órgãos acionados, para acompanhamento do caso. 2. Expedição de ofício pelo 

CEDI ao CMDPI Piraquara solicitando informações sobre como está sendo tratada naquele Conselho a 

referida denúncia. Parecer do CEDI: aprovado o parecer da comissão e encaminhar Ofício para o CMDPI - 

telefone: (41)3673-5059 ou 3590-3403 - solicitando reunião (sugestão de data 05/10/2015 às 10:00)  para 

tratar deste assunto. Comissão será composta pela Comissão de Normas e Fiscalização mais SEDS, OAB, 

SESA,  MP  e  SBGG.  Após  confirmação  da  reunião,  encaminhar  e-mail  aos  integrantes  da  Comissão 

informando endereço horário. Encaminhar cópia do processo a promotoria da pessoa idosa de Piraquara, 

CAOP e SESA, solicitando informações das providências tomadas com prazo de 10 dias para resposta. 

Comissão de Orçamento, Financiamento e Fundo Relator Conselheiro Gilson Fernando Gomy Ribeiro 

(Associação  Nacional  de  Gerontologia  do  Paraná).  2.1-  Edital  do  FIPAR.  Parecer  da  Comissão: 

Aguardar a análise jurídica. Em havendo correções sugeridas pelo NJA sugerimos reunião extraordinária da 

Comissão de Orçamento,  Financiamento e  Fundo para as devidas adequações apresentando a minuta 

corrigida à Plenária na reunião de outubro ou se for o entendimento da Plenária, a convocação de uma 

reunião extraordinária. Parecer do CEDI:  aprovado o parecer da comissão. 2.2- Repasses fundo a fundo: 

proposta de regulamentação. Parecer da Comissão: A minuta foi analisada e será encaminhada ao Núcleo 

Jurídico para análise da proposta.  Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da Comissão e após retorno do 

jurídico pautar nesta Comissão. 2.3- Minuta de ofício à SEFA agendando audiência. Parecer da Comissão: 

Após  o  vencimento  do  prazo  do  último  ofício,  será  enviado  novo  ofício  solicitando  reunião  com 

representantes do CEDI com o Secretário da Fazenda. Parecer do CEDI: aprovado o parecer da comissão 

com prazo de 10 dias para resposta. Após resposta dada pelo Secretário, deve-se informar a data para esta  

comissão. Caso não haja resposta reitera o ofício. 2.4 - Inclusão de Pauta – Balancete referente ao mês de 

Agosto de 2015.  Parecer do CEDI:  Ciente.  Comissão de Políticas Públicas  relator  Janary Maranhão 

Bussmann (Associação de Defesa de Direitos dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas). 

3.1- Conselheiro Gilson Gomy de Ribeiro -  inclusão na grade curricular do ensino básico e no do 

fundamental  paranaense  o  tema  "envelhecimento"  e  na  grade  curricular  das  universidades 

estaduais, noções a respeito de geriatria e de gerontologia.  Parecer da Comissão:  Encaminhar um 

ofício  à  SEED  e  à  SETI  solicitando  a  Cópia  da  Resolução  que  incluiu,  em  sua  grade  curricular,  os 

procedimentos  orientadores  a  serem seguidos  pelas  Instituições  Educacionais  do  Sistema  Estadual  de 

Ensino do Paraná, em atendimento ao Art. 22, Cap. V, do Estatuto do Idoso. Encaminhar, o parecer do 

Conselho Estadual da Educação  à todos os municípios do Paraná para conhecimento e providências.  

Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da comissão. 3.2- Ofício nº 022/2015 – CET - Conselho Estadual do 

Trabalho - Representação da pessoa idosa (usuária) no Conselho.  Parecer da Comissão:  O Conselho 

informa  da  impossibilidade  da  inclusão.  Ciente.  Parecer  do  CEDI: Ciente.  3.3-  Inclusão  de  pauta  - 

Informação Protocolo Ref nº 533/15/CPC - SESP - Representação da pessoa idosa (usuária) no Conselho

Parecer da Comissão: O Conselho informa ter em sua composição um Conselheiro com mais de 60 anos. 

Enviar ofício parabenizando e solicitando o nome do Conselheiro para futuros contatos. Parecer do CEDI: 

Aprovado o parecer da comissão. 3.4-  Inclusão de pauta - Ofício nº 044/2015 – COEDE - Representação 

da pessoa idosa (usuária) no Conselho. Parecer da Comissão: O Conselho não contempla a presença de 

Conselheiro  idoso.  Ciente.  Parecer do CEDI: ciente.  3.5-   Inclusão  de pauta  -  Ofício  nº  2670/2015 – 
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Secretaria de Direitos Humanos – apresentação de consultor para acompanhar as Conferências Estaduais 

de Direitos Humanos no MS e PR. Parecer da Comissão: Ciente. Parecer do CEDI: Ciente. 3.6- Inclusão 

de pauta – Não aumento de impostos para pessoa idosa (sugestão do Conselheiro Urandy).  Parecer da 

Comissão:  Encaminhamento  de  Ofício  solicitando  a  não  inclusão  de  pessoas  idosas  nos  possíveis 

aumentos de carga tributária e novos impostos. Encaminhar à: Assembleia Legislativa; todos os Deputados; 

Tribunal de Justiça; OAB – PR e ao Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Parecer do CEDI: Aprovado o 

parecer da comissão, solicitar que as isenções e imunidades sejam mantidas proporcionalmente em caso 

de reajustes de alíquotas. 3.7- Inclusão de pauta – Dados epidemiológicos (necessidades especiais) da 

saúde do Idoso no Paraná. Parecer da Comissão: Convidar o Conselheiro Rubens Bendlin, da Secretaria 

de Saúde,  para apresentar  os referidos dados na plenária  de outubro,  com a duração de 30 minutos. 

Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da comissão com 20 minutos de apresentação. O Conselheiro 

fará apresentação em momento oportuno.  3.8-  Inclusão de pauta – Apresentação das Entidades da 

Sociedade Civil  que compõe o Conselho,  em torno de 30 minutos.  Parecer da Comissão: Decidir  no 

plenário a ordem das apresentações.  Parecer do CEDI: Aguardar após a conferência para iniciar as 

apresentações. Comissão de Comunicação relatora Conselheira Thais Gama da Silva (Secretaria de 

Estado da Educação- SEED) - 1.1- Notícia da Gazeta do Povo - “Cresce prisão de idosos e grávidas 

por  transporte  de  drogas”.  Parecer  da  Comissão:  1)  Encaminhamento  de  ofício  a  Secretaria  de 

Segurança Pública SESP, solicitando informações sobre ações voltadas ao público idoso e ao aliciamento 

ao tráfico de drogas no Estado do Paraná; 2) Sugere uma campanha publicitária de informação ao público 

idoso  sobre  o  aliciamento  ao tráfico  de drogas podendo ser  utilizado  o dinheiro  do  Fundo,  e  fazendo 

parceria com a SESP. 3) Oficiar o Conselho Nacional sugerindo para que se desenvolva uma campanha 

neste sentido.  Parecer do CEDI: 1) Aprovado, 2) Convidar a ASCOM/SEDS para participar na próxima 

reunião da comissão. 3) Aprovado o parecer da comissão. 1.2- Protocolado sob nº 13.645.900-7 - Folder do 

FIPAR.  Parecer  da  Comissão:  1)  A comissão  aguarda  a  informação de orçamento  de impressão,  da 

Assessoria de Comunicação da SEDS, para aprovação em plenária; vale lembrar que este material será 

utilizado  também após  a  conferência,   sugerimos  que  seja  impresso  em número  maior.  2)  O  recurso 

utilizado será do fundo do Fipar. Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da comissão, solicitando orçamento 

de 5 mil e 10 mil folders.  1.3-  1º de outubro – agenda de eventos no Estado.  Parecer da Comissão:  A 

conselheira  Claudia  Foltran  levantou  os  dados  e  apresentará  em  plenária.  Essas  informações  serão 

disponibilizadas no site do CEDI. Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da comissão. Encaminhar aos 

Conselheiros  e  a  Caravana  da  Pessoa  Idosa  o  Link  do  levantamento  para  conhecimento  e 

divulgação.  1.4-  Conselheiro  José  Araújo  da Silva  -  Convenção Interamericana  para  Pessoas Idosas. 

Parecer da Comissão:  Já publicado no site. Parecer do CEDI: ciente. 1.5- Inclusão de pauta – ASCOM – 

SEDS – informações sobre as solicitações do CEDI, através do Of. nº 102/2015 CEDI/PR.  Parecer da 

Comissão:  Ciente,  verificamos  e  esta  no  site.  Parecer  do  CEDI: Aprovado  o  parecer  da  comissão. 

sugestão:  Que seja  colocado na  pasta da comissão cópia da  PAUTA e ATA da reunião do mês 

anterior.  A  Conselheira  Alzenir  de  Fátima  Brudeck  Sizanoski  (Secretaria  do  Trabalho  e 

Desenvolvimento Social – SEDS) sugeriu se fosse invertida a ordem da Reunião Plenária sendo colocado 

os relatos das Comissões antes dos informes dos Conselheiros, Fiscalizadores e Colabores para que seja 
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aproveitado os relatos com a maioria dos conselheiros, para realizar deliberações com maior produtividade. 

Fica definido para dia 16/10/2015 às 9 horas, a reunião da Comissão do Regimento. A presente ata foi 

gravada e redigida por Jonathan Coelho Zaninelli, servidor da SEDS e integrante da Secretaria Executiva,  

sendo a Secretária Executiva Maria Letícia Zavala Dellê.
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