
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

06/12/2017 CEDI/PR

Aos seis de dezembro do ano de 2017, às 13:15 horas, na sala de Gestão do Palácio das Araucárias , à rua

Jacy Loureiro de Campos, s/nº, 7º andar – 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 deste colegiado Leandro Nunes

Meller (SPGD/SEDS) iniciou a reunião. Solicitou em primeira chamada a apresentação dos Conselheiros

presentes:  Maria de Lourdes Menon Schram (Pastoral da Pessoa Idosa), Aécio Flávio Saldanha de

Araújo  (Associação  dos  Idosos  Aposentados  e  Pensionistas  do  Sudoeste  do  Paraná),  Maria

Aparecida Carneiro de Oliveira (Recanto da Velhice de Paraíso do Norte), Terezinha Corrêa Maciel

Barbosa  (Associação  de  Proteção  ao  Idoso  de  Ourizona),  Maria  Adelaide  Mazza  Correia  (APP

Sindicato), Daniela Fernanda Barreto Freitas (APAE Peabiru), Diones Lupércio Monteiro (Centro de

Excelência em Atenção Geriátrica e Gerontológica – Jacarezinho), José Araújo da Silva (Ação Social

do Paraná) Sebastiana Ruiz Garcia (Lar São Vicente de Paulo de Umuarama), Leandro Nunes Meller

(SPGD/SEDS),  totalizando 9  conselheiros.  Realizada 2ª chamada a qual verificou-se a presença dos

conselheiros  Robison Godoy de Almeida (Lar dos Velhinhos Rio Azul),  Dulce Maria Darolt (SEJU),

Alexandre Naunapper Santos (SEEC), Fabiana Longhi Vieira Franz (CPPI/SEDS), Edinete Marques

Gonçalves  (SEAB). Depois  da  autoapresentação,  verificou-se  a  presença  de  conselheiros  suplentes,

convidados e colaboradores a saber: Diego Santos Porto (CPPI/SEDS),  Urandy Ribeiro do Val, Daniele

Vieira (ATJ/SEDS),  Monique Cabral  de Oliveira (Residente técnica/SEDS).  1. Abertura:  O conselheiro

presidente Leandro Nunes Meller passou a palavra ao conselheiro José Araújo da Silva (Ação Social

do Paraná) que justificou a ausência na reunião ordinária anterior pois estava em outro evento. Desejou

bom ano aos conselheiros. Agradeceu e elogiou o trabalho do  presidente Leandro Nunes Meller e da

conselheira Fabiana Longhi Vieira Franz (CPPI/SEDS) que está a frente da coordenação da pessoa

idosa. Fez também elogio ao trabalho da Secretaria Executiva deste colegiado. O conselheiro presidente

Leandro Nunes Meller destacou que o trabalho é realizado pelos conselheiros em conjunto. Agradeceu o

trabalho desenvolvido pela Assessoria Técnica Jurídica, na pessoa da Daniele Vieira.  2. Apreciação da

Pauta: Pauta Aprovada com a inclusão Participação do CEDI no IX Encontro Nacional da Sociedade Civil –

Pelos Direitos da Pessoa Idosa; participação no 5º Congresso de Envelhecimento Humano, em Maceió –

AL. 3. Aprovação da ata da reunião anterior:  Aprovada a ata do mês de novembro.  4. Informes da

presidência e secretaria executiva: Informes da secretaria executiva. Jossiani Aparecida Colett Ribeiro

agradeceu ao conselheiro José Araújo da Silva e os demais conselheiros. Justificativas de ausência: Jorge

Nei e Silvana, visto que a prestação de contas não chegou em tempo hábil não foi possível a presença

nesta reunião. As Conselheiras Lucimere Sampaio Bezerra e Corina Alessandra Carril Ribeiro - COHAPAR

não  puderam  comparecer  a  reunião  nesta  data,  por  estarem  ausentes  em  viagem  de  trabalho.  O

conselheiro Aécio  Flávio Saldanha de Araújo chamou a atenção para que os conselheiros atentem-se
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aos  trabalhos  das  comissões,  pois  na  data  de  hoje  houve  ausência  de  alguns

membros,  que  conselheiros  priorizem  o  trabalho  do  CEDI.  O  conselheiro  presidente

Leandro Nunes Meller  salientou que no período do fim de ano os conselheiros podem tem

diversos compromissos e não é possível comparecer a todos, mas destacou a necessidade do registro da

observação do conselheiro Aécio Flávio Saldanha de Araújo.  Informes: Precatórios 0057628-75/2017

consulta  em 05/11  às  10:44  Coordenação da Central  de Precatórios.  Recebeu-se  alguns  protocolados

referente a deliberação nº 001/2017 CEDI, os quais foram encaminhados a CPPI e serão informados na

Comissão de Normas. Recebeu-se ofício nº36/2017 da Secretaria de Assistência Social de Dois Vizinhos

informando sobre a não adesão a deliberação 001/2017 – encaminhado a CPPI.  Recebeu-se ofício nº

163/2017 da Prefeitura de Londrina – encaminhando cópia de alguns documentos referente a deliberação nº

001/2017 encaminhado a CPPI. Recebeu-se da Pastoral da Pessoa Idosa convite para inauguração da

nova  sede,  no  dia  08/12  às  9h  Rua  Dr.  Correa  Coelho,  305  Jardim  Botânico  –  indicação  de  um

representante, o qual o colegiado  deliberou que a representação do CEDI se dará pelo do  conselheiro

José Araújo da Silva.  Recebeu-se memorando nº  376/2017 ER Jacarezinho encaminhando termo de

adesão  para  ajuste  da  deliberação  nº  001/2017  –  município  de  Joaquim  Távora.  Recebeu-se  320

exemplares  do  Estatuto  do  Idoso  da  Secretaria  Nacional  de  Direitos  humanos.  Tendo  em  vista  a

disponibilidade destes exemplares, a conselheira Dulce Maria Darolt  sugeriu que, quando a SEC enviar

ofícios aos Centros de Convivência sejam enviados também estes estatutos.  Conforme deliberado pelo

colegiado cada conselheiro recebeu alguns exemplares do Estatuto. Clarificou a sugestão informando que,

como os Centros de Convivência são pauta da Comissão de Comunicação, será realizado convite à CPSB,

no mês de fevereiro,  para que seja discutida a proposta de estudo do estatuto do idoso nos referidos

centros.  APROVADO. Dr João Vicente está em férias retorna semana que vem e já entra em recesso. A

SEC Jossiani informou que, devido ao fechamento da Central de Viagem nos próximos dias, será entregue

a todos os conselheiros um envelope para que assinem a prestação de contas juntamente os comprovantes

de viagem originais. E após o retorno, encaminhar ao ER o restante da prestação de contas. A conselheira

Fabiana Longhi Vieira Franz informou que está em processo a atualização do estatuto do idoso, com as

novas normativas. A SEC Jossiani informou que devido às normas de horário de funcionamento das salas

de reuniões, pela manhã às 9h e  pela tarde a partir das 13h30, há necessidade de alteração do início dos

trabalhos do conselho. O conselheiro Leandro Nunes Meller clarificou que, as salas disponíveis a partir

das 8h30 não possuem estrutura de áudio e vídeo para realização das reuniões do segmento sociedade

civil. Sugeriu que se inicie às 9h na próxima reunião e que se houver necessidade de alteração poderá ser

realizado  APROVADO.  Ofícios  expedidos:  Ofício  125  CEDI  -SESA –  informações  sobre  campanhas;

Ofício 126 CEDI -AERP material campanha; Ofício 127 CEDI -CNDI solicitando que promova campanhas de

visibilidade e valorização das pessoas idosas; Ofício 128 CEDI - ASCOM - apresentação e relatório de

campanha;  Ofício  129  CEDI  -  PGE  Edital  Fipar;  Ofício  130  CEDI  -  CAOPIPCD  Visita  Associação

Teixeirassoarense  cópia  ofício  MP;  Ofício  131  CEDI  -  MP  Teixeira  Soares  -  Visita  Associação

Teixeirassoarense;  Ofício  132  CEDI  -  CMDPI  Teixeira  Soares  -  Visita  Associação  Teixeirassoarense.

Informes dos conselheiros:  o  conselheiro José Araújo da Silva  realizou a leitura da carta da Bahia

02/2017 referente ao IX Encontro Nacional pelos Direitos da Pessoa Idosa, será enviada às autoridades,

como forma de defesa da política nacional da pessoa idosa. Participou do V Congresso Internacional sobre
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Envelhecimento Humano ocorrido nos dias 22,  23 e 24/11/2017,  em que foram

repassadas informações do Congresso Europeu sobre Envelhecimento Humano em Lisboa e

legislações. Outro assunto tratado foi a situação da legalização da profissão de gerontólogos

em  que  há   projeto  na  Câmara  de  que  para  receber  a  titulação  deverá  realizar  formação  superior.

Registrada chegada da Dra Rosana Bevervanço e Senhora Arlete Campestrini  do TJ,  e o  conselheiro

Fábio Renato Amaro da Silva Junior. 5. Informes da gestão: Fabiana Longhi Vieira Franz: Deliberação

001: foram R$ 4 milhões em recursos deliberados com possibilidade de prorrogação de prazo, sendo 103

processos que não precisaram de correções ou foram realizadas até o prazo de 30/10/2017. Destes, foram

totalizados em recursos R$ 5.710.000,00. Por conta do trabalho desenvolvido pela CPPI foram capacitados

512 técnicos por macrorregionais. Mencionou o panorama atual do estado no que se refere aos conselhos,

planos e fundos municipais da pessoa idosa. Conselhos Municipais da Pessoa Idosa: de 298 em 2016,

houve salto para 361 conselhos municipais. Desta forma o Paraná passou a frente de São Paulo, atingindo

o índice 90% de cobertura. Fundos Municipais da Pessoa Idosa: em 2016 haviam 112 Fundos e em 2017

saltou  para  260  Fundos  Municipais.  Planos  Municipais  da  Pessoa  Idosa:  em  2016  haviam  2  planos

municipais,  passando,  em  2017,  para  146.  Tendo  em  vista  a  deliberação  001,  foram  239  processos

protocolados. Evento de prevenção ao suicídio: palestra realizada pelo dr Francis Mourão e a coordenadora

de saúde mental Regiane Cristina Tabuti. Foi realizada gravação em videoconferência. Plano Estadual da

Pessoa Idosa: vigência para o quadriênio 2015/2018. Conforme o panorama do 74% ainda está vigente. Do

cumprimento:  74% cumprimento 50,63% concluídas (concluídas parcialmente,  em andamento ou ações

contínuas);  33% (em andamento ou não foram iniciadas,  mas com  conclusão até  2018);  10,13% (em

andamento ou não iniciadas, sem indicação de estratégias para conclusão); 6,33% não cabem resposta

(não  foram  inseridas  na  representação  gráfica).  O  conselheiro  José  Araújo  da  Silva fez  elogio  e

agradeceu o trabalho da conselheira Fabiana. O conselheiro Aécio Flávio Saldanha de Araújo reiterou

as  palavras  do conselheiro  José Araújo  da  Silva, pela  disponibilidade  de  atendimento  por  parte  da

conselheira  e  da  equipe  de  trabalho.  Solicitou  a  conselheira  Fabiana  Longhi  Vieira  Franz dados

referentes à pessoa idosa, e em resposta, a conselheira informou que serão encaminhados os dados sobre

a  pessoa  idosa  no  estado  do  Paraná,  conforme  solicitação. 6.  Aprovação  Calendário  CEDI/2018

adequação:  APROVADO. 7. Apresentação do relatório Campanha – ASCOM. A técnica Sílvia Dias e a

residente técnica Luisa Beloto apresentaram o panorama da veiculação da campanha e redes sociais, bem

como as estratégias de comunicação. O lançamento da campanha foi realizado no dia da pessoa idosa. Foi

disponibilizado aos jornalistas a cartilha da pessoa idosa com intuito de servir como material de consulta

bem como instigar matérias a respeito. A conselheira Fabiana Longhi Vieira Franz, em nome do CEDI

agradeceu o trabalho realizado pela ASCOM. A conselheira Maria Adelaide sugeriu deixar as cartilhas nos

pontos de ônibus. Em resposta, a  conselheira Fabiana Longhi Vieira Franz  informou que é necessário

interlocução com o município de Curitiba. A conselheira Sebastiana Ruiz Garcia solicitou informações

sobre direito de veiculação nas rádios. A conselheira Dulce Maria Darolt informou que na reunião anterior

já havia sido deliberado solicitação à rádio difusão veiculação da campanha, sendo encaminhada cópia do

material.  Registrada chegada dos  conselheiros Amélia  Cristina D.  Souza Rosa e Janary Maranhão

Bussmann.  Relatórios  das  Comissões.  A pedido  da  conselheira  Fabiana  Longhi  Vieira  Franz  foi

antecipada  comissão  de  normas  e  fiscalização.  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  NORMAS  E
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FISCALIZAÇÃO - Relatora Larisseane de Souza Ribeiro. 2.1- Ofício nº 302/2017

CAOPIPPD – Taxa de embarque em terminal rodoviário municipal, referente a apontamento

feito pela 9º Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel, que aponta debate necessário

sobre a cobrança de Taxa de Embarque em ônibus para idosos isentos, taxa esta referente a tarifa de

utilização de terminal rodoviário do município determinada pelo Decreto Federal 5934/2006.  Parecer da

Comissão: A comissão sugere que seja encaminhado ofício em resposta ao CAOPIPPD, informando que

até o presente momento o tema não foi apreciado por este Conselho, mas que há interesse em fomentar as

discussões sobre o tema, a fim de garantir a total gratuidade ao idoso. Parecer do CEDI: Aprovado parecer

da  comissão.  2.2-  Fluxos  de  análise  e  aprovação  das  adesões  enviadas  até  30  de  outubro  de  2017

panorama da deliberação 001/2017,  foram recebidas pela  coordenação 239 (duzentas e  trinta  e  nove)

propostas de municípios, destas 239 (duzentas e trinta e nove), 204 (duzentas e quatro) foram protocoladas

até dia 30 de outubro. Das 204 (duzentas e quatro), 103 (cento e três) atenderam todos os critérios, 21

(vinte e um) não atenderam o critério quanto a criação de Fundo com CNPJ especifico, 29 (vinte e nove)

atendem os requisitos do CPF (Conselho, Plano e Fundo), mas demandam ajustes. Por fim, 51 (cinquenta e

uma) existem dúvidas sobre o atendimento dos requisitos do CPF (Conselho, Plano e Fundo). Parecer da

Comissão: Ciente. De acordo. Parecer do CEDI: Ciente 2.3-  Sugestão referente a utilização do IDH como

critério transferência fundo a fundo. Parecer da Comissão: Tendo em vista a necessidade de estabelecer

critérios para acesso dos Municípios aos repasses fundo a fundo, em caso de adesões superiores à quantia

de  recursos  disponibilizada,  sugerimos  o  encaminhamento  para  apreciação  e  posterior  discussão  em

plenária quando da necessidade de estabelecimento de critérios. Parecer do CEDI: Respeitar a deliberação

001/17,  e  o  excedente  será  apreciado  em 2018.  2.4-  Ofício  nº  1896/2017 –  PRESID –  TRE (retorno)

Recadastramento eleitoral – Resposta ao questionamento deste Conselho referente a condição de inscrição

eleitoral para recebimento de benefícios, proventos de aposentadoria ou pensão. Em resposta o Tribunal

Regional  Eleitoral  do  Paraná  informou  que  a  Corregedoria  Regional  Eleitoral  e  a  Coordenadoria  de

Planejamento  Estratégico  prestaram  as  informações,  pois  os  procedimentos  de  Revisão  Eleitoral

possibilitam para o eleitor deficiente que não consegue ou para quem é muito oneroso o comparecimento,

requerer uma certidão de quitação eleitoral  com prazo indeterminado, e assim deixar de comparecer à

Revisão.  Ademais  foi  informado  que  a  decisão  quanto  a  cessação  dos  benefícios,  proventos  de

aposentadoria  e  pensão,  não  são  de  competência  do  TRE.  Parecer  da  Comissão:  Sugere-se

encaminhamento  de  ofício  ao  INSS,  questionando  quanto  a  cessação  de  pagamento  dos  benefícios,

proventos de aposentadoria e pensão em caso de falta de recadastramento eleitoral, considerando que à

Pessoa Idosa com 70 anos ou mais o voto é facultativo. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão.

2.5- Ofício nº 194/2017 -GAB/ANTT (retorno) - Dúvidas sobre regulamentação de transporte interestadual

resposta  ao  ofício  104/2017  deste  CEDI/PR,  referente  as  dúvidas  quanto  a  classificação  de  veículo

convencional. Parecer da Comissão: Sugere-se ofício a ANTT informando que cientes das características

veiculares.  Solicita  esclarecimentos  à  ANTT quanto  ao  entendimento  do  órgão  sobre  o  que  é  viagem

convencional, inclusive informando se viagens convencionais podem ser prestadas por ônibus executivos,

semi-leito, leito e cama além daqueles considerados convencionais. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da

comissão, inclusive aguardar resposta do Ministério Público Federal. 2.6- Ofício nº 219/2017 CMDI Tijucas

do Sul – Gratuidade no Transporte de Pessoa Idosa – consulta a este Conselho Estadual dos Direitos do
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Idoso, quanto ao direito a gratuidade de transporte a pessoa idosa acima de 65

anos, mais especificamente no caso das cidades de Tijucas do Sul e São José dos Pinhais em

que  há  dependência  dos  serviços  municipais  da  cidade  de  São  José  dos  Pinhais  para

atendimento dos moradores de Tijucas do Sul, sendo que o transporte do idoso neste caso não é gratuito,

nesse sentido pede a este CEDI sugestões de providências para garantia da gratuidade de transporte as

pessoas idosas.  Parecer da Comissão:  Por  se tratar  de trajeto  que integra a região metropolitana de

Curitiba e a rede metropolitana de transporte, encaminhar ofício à COMEC para verificar se o mesmo não

está abrangido pelo benefício a pessoa idosa pela Metrocard. Após recebimento da resposta retornar a

comissão  para  definição  de  providências.  Parecer  do  CEDI:  Aprovado  parecer  da  comissão.  2.7-

Acompanhamento  e  pendências  de  reuniões  anteriores  –  pauta  permanente-  Em plenária  do  mês  de

novembro havia  sido solicitado encaminhamento a Comissão de Comunicação,  acerca de estudo para

confecção  de  campanha  para  prevenção  à  fraude  contra  a  pessoa  idosa.  Parecer  da  Comissão:

Reencaminhar solicitação a Comissão de Comunicação. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão.

2.8- Inclusão de Pauta – Referente ao acompanhamento da Comissão da CRIAI na ALEP em temáticas da

politica do idoso. Parecer da Comissão: Encaminhar comunicado a ALEP informando a participação deste

Conselho nas pautas que se referem a Política da Pessoa Idosa na Comissão da CRIAI, solicitando que

seja informado em tempo hábil e razoável, este Conselho, sempre que houver pauta com temáticas da

politica da pessoa idosa. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão. COMISSÃO PERMANENTE DE

ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E FUNDO – Relator Diego Santos Porto:  3.1- Ofício nº 1.137/2017 –

GAB/PRES (retorno) Campo Mourão – Esclarecimentos a respeito da construção de Conselho, Fundo e

Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.  Parecer da comissão: Ciente.  Parecer do CEDI: Ciente.

3.2- Solicitação da Comissão de Comunicação – Campanha 2018. Parecer da comissão: Ciente. Aprovado

a solicitação da Comissão Permanente de Comunicação do valor alçado de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de

reais),  para campanhas em prol  e referência à pessoa idosa do Estado do Paraná.  Parecer do CEDI:

Aprovado,  dentro  da  disponibilidade  orçamentária.  3.3-  Acompanhamento  e  pendências  de  reuniões

anteriores  –  pauta  permanente.  Parecer  da  comissão:  Ciente.  Seguem  em  sequência  para  análise.

Parecer do CEDI:  Ciente. 3.4- Edital  CEDI – Entidades.  Parecer da comissão:  Ciente. Ofício sobre a

celeridade foi despachado. Continua-se o referido em posse de análise da PGR, sem prazo para devolução.

Parecer do CEDI:  Ciente.3.5-  Solicitação de destinação de  parte  de IR/PJ das empresas públicas  ao

CEDI/PR. Parecer da comissão: Ciente. Foram-se encaminhados via SE, mas ainda sem retorno. Parecer

do CEDI: Ciente. 3.6- Solicitação de destinação de recursos via fundo à fundo para o Município de Maripá.

Parecer  da  comissão:  Ciente.  O município  deve  atentar-se  as  necessidades  normativas  previstas  na

deliberação CEDI/PR 001/2017 para ser devidamente analisada a referida proposta. Impende ressaltar que

o município solicitou recursos via deliberação 001/2017, porém, até o presente não comprovou a existência

do Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.  Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão.3.7-

Solicitação de destinação de parte de IR/PJ das empresas privadas que já destinaram ao CEDI/PR. Parecer

da comissão: Ciente. Encaminha-se via SE para tal finalidade.  Parecer do CEDI: Aprovado parecer da

comissão.  3.8-  Banco  de  Projetos  –  Hospital  Angelina  Caron  –  Protocolado  14.934.744-5.  Parecer  da

comissão:  Protocolado.  Ciente.  Solicita-se  dilação  de  prazo  para  análise  mais  aprofundada a  referida

solicitação.  Encaminhe-se  via  SE,  digitalizado  o  processo  para  os  conselheiros  desta  Comissão,  para
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análise mais célere da solicitação. Parecer do CEDI: Aprovado projeto desde que o

Hospital informe a previsão de atendimento de pessoas idosas que serão atendidas, que se

adeque às normas da central  de convênios.  3.9-  Deliberação Coordenação da Política da

Pessoa Idosa do Estado do Paraná. Parecer da comissão: Ciente. Aprova-se a complementação de aporte

R$ 1.710.000,00 para o custeio das propostas já aprovadas e assinadas para com os Fundos Municipais

dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa.  Parecer  do  CEDI:  Aprovado  parecer  da  comissão.  3.10-  Protocolado

14.960.532-0 – Protocolado Revepar Recanto da Velhice de Paraíso do Norte/PR. Parecer da comissão:

Ciente.  Informa-se  a  entidade  que  o  Edital  Entidades  do  Cedi/PR  não  foi  concluído,  sendo  que,  na

oportunidade, o referido Edital  será publicizado e encaminhado as entidades que já o solicitaram neste

Conselho Estadual.  Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão.   COMISSÃO PERMANENTE DE

COMUNICAÇÃO - Relatora Dulce Maria Darolt:  4.1- Campanha para direitos da Pessoa Idosa - pauta

permanente. Parecer da comissão: O relatório da campanha será apresentado pela ASCOM na Plenária,

conforme deliberado na reunião de novembro desta comissão. Parecer do CEDI: Ciente 4.2- Memorando nº

446/2017  –  CPSB/SEDS  (retorno)  Centro  de  Convivência.  Parecer  da  comissão:  Sugerimos  o

encaminhamento de convite para representante da CPSB comparecer a próxima reunião desta comissão

para que em conjunto se construa uma proposta de trabalho para propagar os direitos da pessoa idosa nos

centros de convivência e conhecimento do estatuto do idoso; Parecer do CEDI: Aprovado encaminhamento

da comissão. 4.3- Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores – pauta permanente. Conforme a

inclusão de pauta 4.5 da última reunião da comissão de comunicação, relativa à mídia espontânea, foi

firmado com a coordenadora da ASCOM, Sílvia Dias, a construção de sugestões de assuntos mensais ou

bimestrais para divulgação junto à rede de mídia,  televisão, radiodifusão e outros espaços. Parecer da

comissão: Três temas já foram aprovados na plenária de novembro, quais sejam, Beleza Real, Bavós e

Golpes Financeiros.  Acrescentamos os seguintes temas:  Violência contra pessoa idosa para o mês de

junho; Turismo para pessoa idosa;  Importância da atividade física para pessoa idosa;  Relacionamentos

afetivos na 3ª idade; Empréstimo consignado de idosos; Instrumentos de denúncia, defesa e informações à

pessoa idosa. Sendo os temas aprovados pela plenária, a secretaria executiva deverá encaminhá-los para a

ASCOM.  Parecer  do  CEDI:  Aprovado  parecer  da  comissão.  O  colaborador  Urandy  solicitou  que  seja

apresentado  pela  gestão  o  balanço  do  Fundo  Estadual  da  Pessoa  Idosa  na  próxima  reunião

impreterivelmente.  APROVADO. COMISSÃO  PERMANENTE  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS –  Relatora

Daniela F. B. De Freitas:   1.1- Acompanhamento das propostas aprovadas nas Conferências Estadual e

Federal dos Direitos da Pessoa Idosa - pauta permanente.  Parecer da Comissão: Ciência.  Parecer do

CEDI:  Incluir  na  revisão  do  Plano  Estadual  da  Pessoa  Idosa  as  deliberações  da  última  Conferência

Estadual. 1.2- Sugestão referente à prioridades de temas encaminhados. O colaborador Urandy relatou que

o  CEDI  estabeleça  prioridades  e  buscar  resolutividade.  A  conselheira  Maria  Adelaide considerou  a

sugestão não pertinente, uma vez que muitas ações não dependem do CEDI. O  vice-presidente José

Araújo da Silva submeteu o tema em votação a qual o resultado foi: 8 a favor e 6 contra.  Parecer da

Comissão: Ciência. Parecer do CEDI: Na próxima reunião cada comissão apresente assuntos prioritários a

serem  trabalhados  em  2018.  1.3-  Acompanhamento  e  pendências  de  reuniões  anteriores  –  pauta

permanente. Parecer da Comissão: Não há pendências. Parecer do CEDI: Ciente. Após o encerramento

dos trabalhos, o  conselheiro Robison Godoy de Almeida  agradeceu a oportunidade de estar no CEDI.
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Nada mais havendo a tratar, a Presidência deu por encerrada a reunião. A presente

ata foi redigida pela residente técnica de serviço social Monique Cabral de Oliveira,  sendo a

secretária executiva Jossiani Colett  Ribeiro. Após aprovado este documento será publicado em

Diário Oficial e inserido no site do CEDI/PR.
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