
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDS

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

14/12/2016 CEDI/PR

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 13h30, em segunda convocação, na sala de  

reuniões da Secretaria  de Estado da Família  e  Desenvolvimento Social  -  SEDS,  situado na Rua Jacy 

Loureiro de Campos, s/nº 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:  Gilson Fernando Gomy de Ribeiro 

(Associação Nacional de Gerontologia do Paraná – ANG/PR), Ana Cláudia Machado (Secretaria de 

Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP),  Vera Lúcia Marcelino Rosa 

(Secretaria  da  Agricultura  e  do  Abastecimento  –  SEAB),  Valci  Maria  Mattos  (APP Sindicato  dos 

Trabalhadores em Educação Pública do Paraná), Diones Lupércio Monteiro (Centro de Excelência a 

Atenção Geriátrica e Gerontológica – CEGEN/PR), Inês Roseli Soares Tonello (Federação Estadual 

das  APAES),  Maria  de  Lourdes  Menon  Schram  (Pastoral  da  Pessoa  Idosa),  Janary  Maranhão 

Bussmann (Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais Militares Ativos, inativos e Pensionistas 

–  AMAI/PR),  Maria  da  Luz dos Santos (Federação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  do  Paraná), 

Julieta Zanolla (Província Brasileira da Congregação das Irmãs Filhas da Caridade São Vicente de 

Paulo),  Helena  Navarro  Gimenez  Geiger  (Secretaria  de  Estado  da  Justiça,  Trabalho  e  Direitos 

Humanos  –  SEJU),  Heloísa  do  Rocio  Ulandowski  (Secretaria  de  Estado  de  Administração  e 

Previdência – SEAP).  Após a auto apresentação foi registrada a chegada dos seguintes Conselheiros e 

Colaboradores:  Urandy  Ribeiro  do  Val,  Cláudia  Regina  Bronner  Foltran  (Secretaria  de  Estado  da 

Família e Desenvolvimento Social – SEDS), Maria Inês Dias Chaves Pereira (Sindicato dos Auditores 

Fiscais  da  Receita  do  Estado  do  Paraná  –  SINDAFEP).  Aprovação  da  pauta  da  reunião:  após  os 

conselheiros realizarem as inclusões de itens na pauta, a mesma fica  aprovada.   Aprovação da ata da 

reunião  do  mês  de  novembro  de  2016  -  aprovada.  Informes  da  Secretaria  Executiva  do  CEDI/PR  - 

Secretária Executiva Maria Letícia Zavala Dellê: JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA - Conselheira Gislaine 

Vagetti – SETI – Universidades Estaduais foram recentemente desocupadas pelos estudantes invasores, e 

por  esse  motivo  está  em pleno  andamento  a  montagem  da  reposição  de  aulas.  INFORMES:  Of.  nº 

533/2016 – Deputada Leandre Dal Ponte  - comunicando que encaminhou ofícios para 91 (noventa e um)  

municípios do Estado do Paraná  que não possuem CMDPI, para dar continuidade ao projeto que iniciou  

junto com o CEDI, de primar pela promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, por meio de políticas  

públicas de qualidade, para assegurar o processo de envelhecimento ativo de toda a população.  Ofícios 

expedidos: Ofício_141_CEDI - Dep. Leandre Dal Ponte – informando que o CEDI tomou conhecimento dos 

Projetos de Lei que envolvem a pessoa idosa em tramitação na Câmara Federal, agradecendo o trabalho 

desenvolvido em prol das pessoas idosas. Ofício_140_CEDI - TJ – precatórios estaduais. Ofício_139_CEDI 

- CPPI – solicitando informações sobre como estão os contatos com o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, 

referente  à  possibilidade  de  alteração  no  objeto  da  doação  feita  pelo  citado  Conselho,  em  favor  do 

CEDI/PR. Informes da Gestão  Cláudia Regina Bronner Foltran (Secretaria  de Estado da Família  e 

Desenvolvimento Social – SEDS) informa que houve o retorno do Conselho Nacional sobre a doação de 
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aquisição dos materiais e a resposta foi negativa quanto ao pedido do CEDI, que seria aceitar parte de  

alguns dos itens oferecidos. Nessas condições, ficou aprovada a aceitação de todos os materiais propostos,  

pelo Conselho. Grupo de Trabalho Delegacia do Idoso: A Conselheira Cláudia Regina Bronner Foltran 

(Secretaria  de  Estado da  Família  e  Desenvolvimento  Social  –  SEDS) informa que a  Secretaria  da 

Família e Desenvolvimento Social – SEDS, fornecerá Psicólogos e Assistentes Sociais para integrarem  a 

equipe  especializada  da  Delegacia  do  Idoso.  Comissão  Eleitoral  -  o  Conselheiro  Janary  Maranhão 

Bussmann (Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais Militares Ativos, inativos e Pensionistas 

– AMAI/PR)  informa que o prazo para a  inscrição de entidades da sociedade civil  para participar  das 

eleições no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa será prorrogado, para atingir maior número de 

entidades a se candidatarem ao Colegiado. Comissão Permanente de Comunicação - Relatora Helena 

Navarro Gimenez Geiger (Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU) -  

4.1- Atualização do site do CEDI/PR - Parecer da Comissão: A Comissão entende que, no momento, não 

há atualizações a serem feitas. Parecer do CEDI: Ciente e aguardando a nova configuração da página 

da SEDS. 4.2- Informativo CEDI/PR. Parecer da Comissão: Em atenção aos textos sobre as atribuições de 

cada comissão que foram encaminhados, verificou-se que os textos estão extensos e não há um resumo 

sobre as principais atividades realizadas pelas Comissões durante o ano de 2016 (que no geral, contem 

somente as atribuições regimentais). Entende-se que para um jornal informativo os textos devem chamar a  

atenção  do  leitor.  Dessa  forma  devem  ser  objetivos,  contendo  as  principais  atividades,  conquistas 

alcançadas e desafios que ainda devem ser superados para o efetivo trabalho do Conselho e da Política da 

Pessoa Idosa.  Desta  forma,  o  Informativo  poderá subsidiar  o  trabalho dos Conselhos Municipais  e  da 

próxima gestão do CEDI. Assim, a Comissão ainda sugere que esse Informativo seja elaborado no formato  

de um Relatório de Gestão deste biênio, e que sejam impressos poucos exemplares desse material (ou que 

seja disponível somente em formato digital, utilizando o site do CEDI), a serem disponibilizados para os 

Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa, para outros Conselhos Setoriais e de Direitos, para 

futuros  Conselheiros  Estaduais,  bem  como  para  as  Entidades,  e  demais  órgãos).  Parecer  do  CEDI: 

encaminhar a comissão de comunicação o relatório de gestão da maneira como está. Se possível a 

comissão deverá emitir o informativo em forma eletrônica.  4.3- Campanha para Direitos da Pessoa 

Idosa. Parecer da Comissão: Foi encaminhado para apreciação da Comissão, o modelo de um Projeto da 

Secretaria de Estado de Comunicação Social sobre as campanhas de combate à violência contra crianças e 

adolescentes.  Sugere-se  que  na  próxima  reunião  seja  chamado  um  representante  da  Secretaria  de 

Comunicação Social para que a Comissão possa apresentar algumas sugestões e trocar ideias com os 

demais Conselheiros para a elaboração de um projeto ou um planejamento, com base na deliberação da 

reunião de outubro de 2016. Parecer do CEDI: aprovado o parecer da Comissão. 4.4- Acompanhamento 

e pendências de reuniões anteriores – pauta permanente.  Parecer da Comissão: permanecem como 

pendências: a Campanha de divulgação e a atualização do site. Parecer do CEDI: Ciente. Inclusão de 

Pauta. Inclusão de Pauta: 4.5 – Campanha sobre doação de parcela do imposto de renda e prevenção de 

quedas do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Curitiba. Parecer da Comissão: Sugere-se 

o  encaminhamento  de um ofício  ao Conselho  Municipal  de Curitiba parabenizando sobre a  campanha 

realizada no jornal Gazeta do Povo. Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da Comissão. Comissão de 

Normas e Fiscalização -  Relator: Vera Lúcia Marcelino da Rosa  -  2.1- SINDAFEP – solicitação de 

encaminhamento  do  ofício  à  Paranaprevidência  –  médicos  perito  especializados  na  área  de 

neurologia,  psiquiatria  ou  geriatria.  Parecer  da  Comissão: Encaminhar  ofício  à  SEAP  solicitando 
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informações sobre a composição do quadro de peritos, suas especialidades e de que forma acontece a 

distribuição dos casos a serem analisados. Solicitar ainda informações se existem profissionais peritos nos 

quadros, nas especialidades de psiquiatria, neurologia e geriatria. Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da 

Comissão.  2.2-  S.  Urandy  Ribeiro  do  Val  –  gratuidade  de  transporte  público.  Parecer  da  Comissão: 

Encaminhar a SEDS (CPPI) para análise e parecer.  Parecer do CEDI:  Aprovado o parecer da comissão. 

2.3- CMDPI de São Mateus do Sul – fiscalização de ILPI. Esclarece que o Município não possui nenhuma 

ILPI, informando que os idosos que necessitam de acolhimento são encaminhados ao Município de Rio Azul  

ou a Curitiba (pelo Estado). As fiscalizações dessas instituições acontecem em parceria do CMDPI local  

com a Vigilância Sanitária do município, quando solicitado.  Parecer da Comissão:  Ciente.  Parecer do 

CEDI: ciente. 2.4- Ministério Público – Of. nº 2538/2016 – gratuidade do transporte público intermunicipal.  

Parecer da Comissão: Encaminhar ofício à 2ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso de 

Curitiba, informando que o Conselho apresentou projeto de Lei a respeito e consequente regulamentação 

ao Executivo Estadual estando o projeto em trâmites finais de análise para encaminhamento ao Governador 

do  Estado  para  ser  levado  posteriormente  para  a   ALEP.  Parecer  do  CEDI:  Aprovado  o  parecer  da 

comissão. 2.5- Protocolado nº 14.282.500-7 – SEIL – acompanhamento de denúncia – transporte coletivo  

interestadual. Parecer da Comissão: Encaminhar novo ofício solicitando ao DER informações acerca dos 

critérios  de  seleção  das  empresas  concessionárias  do  serviço  de  transporte  interestadual  no  Paraná,  

pedindo explicações quanto as providências tomadas por ele quando do descumprimento da Lei por estas 

mesmas  empresas  concessionárias.  Parecer  do  CEDI:  aprovado  o  parecer  da  comissão.  2.6- 

Acompanhamento  e  pendências  de  reuniões  anteriores  –  pauta  permanente.  Parecer  da  Comissão: 

Nenhum  assunto  a  ser  tratado.  Parecer  do  CEDI: ciente.  Comissão  Permanente  de  Orçamento, 

Financiamento  e  Fundo  -  Relator  Diones  Lupércio  Monteiro  (Centro  de  Excelência  a  Atenção 

Geriátrica e Gerontológica – CEGEN/PR) - 3.1- Secretaria Municipal de Saúde – Imbituva – solicitação 

de recursos para a rede de atenção ao idoso. Parecer da Comissão: Em aguardo à aprovação do Edital 

especifico, sendo na oportunidade esse Edital será publicizado para recebimento de projetos propostos por 

entidades não governamentais. Parecer do CEDI: aprovado o parecer da comissão. 3.2- PASEP – situação 

da devolução. Parecer da Comissão: solicita-se apresentação desse assunto pela Marcela Evangelista da 

área financeira da  SEDS  na Plenária do CEDI/PR.  Parecer do CEDI: aguardando solução. Pautar na 

próxima reunião.  3.3- Mineropar – Of. nº 022/2016 – doação de parcela do imposto de renda Parecer da 

Comissão: Tomamos ciência de que a referida Entidade, não se enquadra nos critérios de doação. Parecer 

do CEDI: ciente.  3.4-  Protocolado sob nº  14.077.771-4 – Decreto nº  5612/2016 – Regulamentação do 

Repasse Fundo a Fundo.  Parecer da Comissão:  Ciente da assinatura pelo Governador do Estado do 

Decreto  acima  citado.  Parecer  do  CEDI: ciente.  3.5-  Protocolado  sob  nº  14.076.604-6  –  minuta  de 

deliberação repasse fundo a fundo.  Parecer da Comissão:  Ciente. Encaminhe-se à Assessoria Técnica 

Jurídica da SEDS para análise final.  Parecer do CEDI: aprovado o parecer da comissão.  3.6-  FIPAR: 

Doações do Banco Itaú e demais doadores: situação atual dos pleitos. Parecer da Comissão: Solicita-se a 

presença de Marcela  Evangelista,  da área financeira da SEDS para fazer  a apresentação do assunto.  

Parecer do CEDI: pautar na próxima reunião. Encaminhar ofício à Itaipu Binacional solicitando destinação 

de parcela do imposto de renda ao FIPAR.  3.7- Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores – 

pauta permanente.  Parecer da Comissão:  Ciente.  Parecer do CEDI: Ciente.  Inclusão de pauta.  3.8- 

Protocolado sob nº 14.375.619-0 – solicitação de patrocínio para auxiliar o Asilo São Vicente de Paulo de 

Telêmaco Borba.  Parecer da Comissão: 1)  Em aguardo ao edital  especifico que na oportunidade será 
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publicizado  para recebimento de projetos/propostas de Entidades.  2)  Tendo em vista  a  importância  do 

assunto, sugerimos uma melhor analise sobre a possibilidade da Nota Paraná destinar parte dos recursos,  

não procurados pelo consumidor, para o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso - FIPAR, bem como para que  

dentre  as  opções  disponíveis  para  o  resgate  dos  valores  devidos,  seja  acrescida  a  possibilidade  de 

destinação  ao  FIPAR.  Também  poderia  ser  viabilizada  a  colocação  de  urnas  específicas  solicitando 

destinação de valores ao FIPAR, nos estabelecimentos comerciais, para para uso das pessoas que optam 

por  não  se  identificarem (cadastrarem o  CPF).  Parecer  do  CEDI:  1-  responder  ao  solicitante  para 

aguardar edital, 2- solicitar a presença de um representante do Nota Paraná da SEFA na reunião da 

Comissão  em  fevereiro  de  2017.  Comissão  de  Políticas  Públicas  –  Relator  Janary  Maranhão 

Bussmann (Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais Militares Ativos, inativos e Pensionistas 

–  AMAI/PR)  -  1.1-  Plano  Estadual  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa  do  Paraná  -  gestão  –  pauta 

permanente.  Parecer  da  Comissão: 1)  A Gestão  apresentará  o  relatório  na  Plenária,  inclusive  do 

andamento  das  capacitações.  2)  Quanto  ao  expediente  da  SESP  143/16  a  Gestão  e  a  SE  devem 

providenciar resposta citando a necessidade de que cada órgão defina sua politica para a pessoa idosa, 

levando-se em conta a  especificidade de cada um.  Parecer do CEDI:  1) as capacitações continuarão a 

serem realizadas em 2017. 2) de acordo com o parecer da comissão. 3) Continuar as providências para a 

participação das Secretarias Estaduais no monitoramento do plano.  1.2- Acompanhamento das propostas 

aprovadas nas Conferências Estadual e Federal dos Direitos da Pessoa Idosa - pauta permanente. Vários 

municípios responderam afirmativamente o andamento de execução das propostas que cabem a cada um. 

Parecer da Comissão: Solicitar a Gestão e SE a criação de um banco de dados para acompanhamento 

das ações desenvolvidas em cada município e nos órgãos estaduais. Quanto as respostas das Secretarias 

Estaduais,  a  SE  e  Gestão  devem  analisar  cada  caso  para  uma  resposta  individualizada,  citando  as 

propostas que cabem a cada órgão.  Parecer  do CEDI:  aprovado o parecer  da comissão.  Aguardar a 

disponibilidade do sistema informatizado (Semelhante ao SGD) para inclusão dessas informações.  1.3- 

Parecer da SEED e da SETI sobre inclusão do tema “Envelhecimento” nas escolas. Parecer da Comissão: 

Por solicitação da Conselheira representante da SEED este item será incluído na pauta de fevereiro/2017. 

Parecer do CEDI:  aprovado o parecer da Comissão.  1.4-  Acompanhamento e  pendências de reuniões 

anteriores – pauta permanente.  Parecer da Comissão: Nada a acrescentar.  Parecer do CEDI:  ciente. 

Informes dos Conselheiros: Conselheiro Gilson Fernando Gomy de Ribeiro (Associação Nacional de 

Gerontologia do Paraná – ANG/PR) informa que no dia 20 de novembro de 2016 ocorreu a palestra 

oferecida pelo Itaú Unibanco, destinada às pessoas idosas, esclarecendo os cuidados a serem tomados nas 

transações bancárias, a qual foi realizada no Asilo São Vicente da Paula. O colaborador Urandy Ribeiro do  

Val esteve presente. Aproveitando, informa também que, no dia 20 de novembro de 2016, a Deputada 

Federal  Leandre  da  Ponte  convidou  o  Engenheiro  Sérgio  Yamawaki,  Presidente  da  Comissão  de 

Acessibilidade do CREA-PR, para fazer palestra sobre acessibilidade na Secretaria Especial de Defesa dos 

Direitos dos Idosos,  em Brasília.  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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