
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDS

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

29/03/2017 CEDI/PR

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de 2017, às 14:00 horas, no auditório do Conselho Pleno, no 

1º andar da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/PR, à rua Brasilino Moura, nº 253 – bairro Ahú, em 

Curitiba-PR, mediante convocatória especial compareceram para serem empossados como Conselheiros 

desse Colegiado, os representantes da Sociedade Civil Organizada e do Segmento Governamental, para o 

Biênio  2017/2019,  devidamente  nomeados  através  do  Decreto  Nº  6510,  de  27  de  março  de  2017, 

assinado pelo Exmo.  Senhor Governador do Estado do Paraná, Carlos Alberto Richa e publicado em 

Diário Oficial sob nº 9914. O evento foi aberto com a manifestação da Presidente da Comissão dos Direitos 

do idoso na OAB, Dra. Rosângela Maria que a todos saudou em nome da Presidência da OAB, Dr. José 

Augusto A. De Noronha. Deixou claro que esse espaço é da instituição porém o fim é único, pois a OAB 

mantém um Comitê desde 2014, na defesa dos direitos da pessoa idosa.  Ao deseja boa sorte a esse  

Colegiado, disponibilizou a OAB-PR para um esforço conjunto. Na sequência, a palavra foi passada para a 

servidora da SEDS Regina Amasiles Rodrigues Costa, a quem foi dada a incumbência de desenvolver o 

Cerimonial dessa solenidade. A mesa Diretiva dos trabalhos foi composta inicialmente pelo Presidente do 

Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – CEDI/PR, Conselheiro José Araújo da Silva, representante 

da  entidade  Ação  Social  do  Paraná. Em  seguida,  foi  trazida  à  mesa  a  Sra.  Letícia  Codagnone 

Raymundo, ela que é a Diretora Geral da SEDS e representava na ocasião a Sra. Secretária de Estado 

da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Bernardi Vieira Richa. Na sequência, convidou-se a 

Procuradora de Justiça  Dra. Rosana Beraldi  Bevervanço, do Centro de Apoio das Promotorias de 

Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  idosa  e  com  Deficiência. Mais  o  Sr.  Gilson  Ribeiro  Gomy, Vice 

Presidente da gestão atual e as advogadas Dra. Rosângela Maria e Dra. Juliana Dela Justina O. Prost, 

ambas da OAB/PR. Convidado a se pronunciar, o Conselheiro José Araújo da Silva, Presidente da atual 

gestão,  colocou  os  seus  cumprimentos  iniciais  demostrando a  feliz  coincidência  pela  escolha  da  data 

quando se comemora o aniversário de Curitiba.  Aproveitou para formular um especial  agradecimento a 

todas as parcerias obtidas nessa caminhada do CEDI/PR, ao longo do tempo e da sua gestão. Apreciação 

da pauta do dia aprovada. Apreciação da ata da assembleia anterior – aprovada. Informes da Secretaria 

Executiva  JUSTIFICATIVAS  DE  AUSÊNCIA  não  houve.  INFORMES:  Cartão  Corporativo.  Ofícios 

expedidos: Ofício_001_CEDI – OAB-PR_PASEP, Ofício_002_CEDI – MP-PR_PASEP, Ofício_003_CEDI – 

SEFA_PASEP,  Ofício_004_CEDI  –  CNDI_PASEP,  Ofício_005_CEDI  –  TCE_PASEP,  Ofício_006_CEDI  – 

TCU_PASEP,  Ofício_007_CEDI  –  Receita  Federal_PASEP,  Ofício_008_CEDI  -  MP -  reunião  comissão 

eleitoral, Ofício_009_CEDI - MP - reunião comissão eleitoral, Ofício_010_CEDI - Vereadores - inclusão da 

pessoa idosa na construção dos instrumentos orçamentários dos municípios,  Ofício_011_CEDI – 

SEDS_PASEP,  Ofício_012_CEDI  -  OAB  Solicitando  sala  de  reunião  posse  dos  Conselheiros,  

Ofício_013_CEDI - Entre Rios do Oeste - criação do CMDPI, Ofício_014_CEDI - Cerro Azul - criação do 

CMDPI,  Ofício_015_CEDI  -  Lar  dos  Velhinhos  -  inscrição  no  CEDI,  Ofício_016_CEDI  -  Rancho Alegre 

d'Oeste - criação CMDPI, Ofício_017_CEDI - MP - fiscalização de ônibus intermunicipais, Ofício_018_CEDI 

- MP São Miguel do Iguaçu - fiscalização de ônibus intermunicipais, Ofício_019_CEDI - OAB - presença nas  

reuniões do CEDI, Ofício_020_CEDI - TJ - presença nas reuniões do CEDI, Ofício_021_CEDI - ALEP -  
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presença  nas  reuniões  do  CEDI,  Ofício_022_CEDI  -  SBGG  -  participação  nas  reuniões  do  CEDI, 

Ofício_023_CEDI - Itaguajé - criação do CMDPI, Ofício_024_CEDI - SESP – suicídios, Ofício_025_CEDI -  

SESA - medicamentos - reunião de abril, Ofício_026_CEDI - Itambaracá - plano municipal, Ofício_027_CEDI 

- SEFA - nota paraná, Ofício_028_CEDI – SAS SEDS - nota paraná. De maneira oportuna, o Conselheiro 

Presidente  passou  a  palavra  para  o  Conselheiro  Leandro  Nunes  Meller, responsável  também pela 

Superintendência da Garantia de Direitos na SEDS, que oportunizou uma apresentação da estrutura dessa 

área, bem como os informes da Gestão. Foi esclarecido que no início de cada ano é apresentado o relatório  

de atividades, para a devida apreciação dos Conselheiros do Biênio que se encerra e conhecimento da 

Gestão  iniciada.  O  Conselheiro  aproveitou  o  ensejo  para  apresentar  ao  plenário  a  Coordenadora  da 

Política da Pessoa Idosa na SEDS, a  Técnica Fabiana Longhi Vieira Franz e a Coordenadora do 

Grupo Financeiro Marcela Evangelista, a quem agradeceu o suporte nos encaminhamentos. Essa levou 

ao  conhecimento  da  plenária,  que  o  chefe  da  Procuradoria  Dr.  Guilherme  deu  sinal  verde  para  a 

implantação  do  Banco  de  Projetos  no  CEDI/PR,  dentro  dos  critério  e  legislação  estabelecidos.  O 

Superintendente Leandro Nunes Meller, esclareceu que na área de garantia de Direitos estão vinculados 

os quatro Conselhos que atuam essas Políticas. Por outro lado, pontuou que o relatório de atividades da 

gestão é uma prestação de contas do ano de 2016, documento esse que será disponibilizado a todos os  

Conselheiros da antiga e futura gestão, gerando um embasamento para o desenrolar dos trabalhos do 

CEDI/PR. Reportou-se aos anos de atividades desenvolvidas por esse Conselho, abrigado por um tempo na 

SEJU e posteriormente transferido para a SEDS. Na época assumiu a Coordenação dessa Política a Dra. 

Claudia Foltran até dezembro de 2016. Em seguida assumiu a Dra. Fabiana Vieira Franz, contando na sua 

equipe com a Coordenação adjunta   o Dr.  Diego Porto.  O Conselheiro  Leandro Meller  abriu na tela a  

listagem de atividades desenvolvidas em 2016, registrando as ações que ocorrem através dos 562 CRAS 

que atendem idosos, nos 399 municípios.  Aprovado por Unanimidade o Relatório da Gestão 2016. Na 

sequência, falando em nome da  Secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa,  o 

Conselheiro Leandro formalizou um agradecimento especial à equipe da SEDS que acompanha o CEDI/PR, 

ao Ministério Público pela efetiva parceria, À OAB e a todos os presentes, pelo envolvimento nos assuntos 

referentes  à  Política  da  Pessoa  Idosa.  Retornando ao  aspecto  formal  dessa  solenidade,  foi  a  vez  do 

pronunciamento de despedida do Conselheiro José Araújo da Silva, integrante da Mesa Diretiva gestão 

2015-2017, exercendo a Presidência. Na sequência das falas, houve a mensagem transmitida pela  Sra. 

Procuradora de Justiça Dra. Rosana Beraldi Bevervanço que transmitiu aos presentes a emoção de 

acompanhar esse Colegiado desde o seu nascimento. Enalteceu a batalha árdua da  Primeira Dama do 

Estado Fani Lerner, que no passado abraçou essa causa com galhardia. Parabenizou a gestão que ora se 

encerra, augurando boa sorte àquela que hoje é iniciada. Avançando, os Conselheiros ouviram a mensagem 

da representação da OAB/PR,  Dra. Rosângela, integrante da mesa, e que tão gentilmente acolhia esse 

evento. Seguindo, a palavra também foi dada ao Conselheiro Gilson Gomy Ribeiro, que ao deixar a Vice 

Presidência,  despediu-se  do  Colegiado  registrando  uma  caminhada  longa.  Mencionou  a  relevância  da 

mudança do Regimento Interno, quando  permitiu-se a descentralização do CEDI/PR e exortou os novos 

Conselheiros e cumprirem o seu papel, como um sagrado compromisso e não como status. O ponto alto 

dessa  ato  solene  veio  com a  fala  da  Sra.  Diretora  Geral  da  SEDS, que  na  ocasião  representava  a 

Secretária da Família e Desenvolvimento Social Fernanda B. Vieira Richa. Nesse Papel, a Sra. Letícia 

Codagnone Raymundo se fez presente com a incumbência de dar posse aos novos Conselheiros do 

CEDI/PR para o Biênio 2017-2019. Para esse momento, o Conselheiro Leandro Meller iniciou a chamada 
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dos  integrantes  da  nova  gestão,  Conselheiros  Governamentais  e  da  Sociedade  Civil  Organizada 

nomeados através do Decreto 6510, de 27 de março de 2017 e assinado pelo  Sr. Governador Carlos 

Alberto Richa. A listagem contendo os nomes de todos esses Conselheiros é constante do  Termo de 

Posse, inserido em livro específico e disponível na Secretaria Executiva. Após esse pronunciamento, os 

componentes  da  Comissão  Eleitoral foram  convidados  a  participar  da  Mesa  Diretiva,  enquanto  o 

Conselheiro Leandro Meller,  Superintendente de Garantia  de Direitos, fazia  um panorama sobre o 

processo eleitoral. Fechou-se essa etapa com 23 entidades de todo o Estado das quais 12 foram habilitadas  

conforme os critérios.  Totalizou-se assim a eleição com 12 organizações eleitas, para um novo biênio,  

sendo os Conselheiros Governamentais indicados pelos Secretários de Estado. Na continuidade, os dois 

segmentos reuniram-se em separado, objetivando chegar a um consenso para eleger o novo Presidente e 

o Vice do CEDI/PR. A representante da SEJU,  Dulce Darolt trouxe o nome do  Conselheiro Leandro 

Nunes Meller (SEDS), escolhido para exercer a Presidência e o Conselheiro recém-empossado Robison 

Godoy de  Almeida, representante  do  Lar  dos Velhinhos de  Rio  Azul  –  Irati apontou  a escolha  do 

Conselheiro José Araújo da Silva (Ação Social do Paraná) para ocupar a Vice Presidência do Conselho. 

Cumprindo o regramento previsto regimentalmente, o Presidente da Comissão Eleitoral, Conselheiro Janary 

Maranhão  Bussmann,  formalizou  a  posse  dos  eleitos,  sendo  declarados  Presidente  o  Conselheiro 

Leandro Nunes Meller e Vice-presidente o Conselheiro José Araújo da Silva, para cumprir o mandato na 

gestão 2017-2019.  Devidamente empossado,  o Presidente eleito  Leandro Meller  (SEDS) agradeceu o 

prestigiamento, parabenizando o seu Vice,  Conselheiro Araújo que segue nessa empreitada. Enfatizou 

que a Presidência de um Colegiado não é um título, retrata sim uma enorme responsabilidade. Dentro  

desse contexto, almeja trabalhar sempre procurando fazer o melhor,  em benefício da construção dessa 

política. Solicitou o acompanhamento constante da Procuradora Dra. Rosana Bevervanço  e da própria 

OAB,  para que essa caminhada tenha o devido e  abalizado amparo.  Recomposição das Comissões 

Temáticas e suas incumbências. Pronunciamento do  Conselheiro José Araújo da Silva (Ação Social 

do Paraná), com agradecimentos dirigidos a todos, à bancada governamental e Sociedade Civil, técnicos 

da SEDS pelo apoio emprestado nessa gestão. Referendado o nome da servidora  Maria Letícia Zavala 

Dellê,  para  a  Secretária  Executiva  do  CEDI/PR.  Informes  da  Secretaria  Executiva fluxo  para  a 

participação nas assembleias – viagens – contatos – solicitação de pauta – cartão corporativo. Retomando o 

Cerimonial, a servidora Regina R. Costa relembrou dois incansáveis ex conselheiros falecidos, que tentando 

mesmo superar as suas limitações físicas, foram um exemplo de dedicação e altruísmo: Dr. Elísio Eduardo 

Marques (AMAI) e Sr. Benjamim Pergoraro (Reg. de Pato Branco) município de Vitorino. Por outro lado, 

defensor intransigente dos direitos do idoso, o Conselheiro eleito Vice Presidente José Araújo da Silva, 

seguirá na nova gestão como exemplo de competência, integridade e espírito público. Prestigiando essa 

solenidade, foram registradas as presenças de Celso José dos Santos,   representante do Conselho 

Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Hermes da Silva Leão, Presidente da APP-Sindicato e Heloísa 

Ulandowski, representante da titular da Pasta da Secretaria de Estado da Administração e Previdência – 

SEAP.  Agendada  a  próxima  reunião  para  os  dias  25  e  26  de  abril.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  

Presidência  deu por  encerrada a reunião.  A presente ata  foi  redigida pela  Servidora Regina R.  Costa,  

digitada por Jonathan Coelho Zaninelli sendo a Secretária Executiva Maria Letícia Zavala Dellê.
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