
                      Secretaria da Família  e Desenvolvimento Social - SEDS

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

20/06/2018 CEDI/PR

Aos vinte  dias do mês de junho do ano de 2018,  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  desse 

Colegiado, Conselheiro Leandro Nunes Meller (Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social - 

SEDS), solicitou em primeira chamada a apresentação dos Conselheiros presentes: José Araújo da Silva 

(Ação Social do Paraná), Aécio Flávio Saldanha de Araújo (Associação dos Idosos, Aposentados e 

Pensionistas do Sudoeste do Paraná),  Robison Godoy de Almeida (Lar dos Velhinhos de Rio Azul),  

Alexandre Naunapper Santos (Secretaria de Estado da Cultura), Maria Adelaide Mazza Correia (APP 

Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Educação  Pública  do  Paraná),  Edinete  Marques  Gonçalves 

(Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento), Francismara Estevão (Secretaria de Estado 

da  Educação),  Janary  Maranhão  Bussmann  (Associação  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa), 

Leandro Nunes Meller (Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social) contando com 9 

conselheiros. Em segunda chamada, identificou-se a presença dos seguintes conselheiros a saber: Diego 

Santos  Porto  (Coordenação  de  Proteção  da  Pessoa  Idosa/  Secretaria  de  Estado  da  Família  e 

Desenvolvimento Social),  Terezinha Corrêa Maciel  Barbosa (Associação de Proteção ao Idoso de 

Ourizona),  Lucimeri  Sampaio  Bezerra  (Companhia  de  Habitação  do  Paraná),  Daniela  Fernanda 

Barreto  Freitas  (APAE Peabiru),  Maria  Aparecida  Carneiro  de  Oliveira  (REVEPAR),  totalizando  14 

conselheiros. Após  a  apresentação,  identificou-se  a  presença  do  colaborador  e  convidados  a  saber:  

Secretária  Executiva  Jossiani  Colett, Urandy  Ribeiro  do  Val,  Monique  Cabral  de  Oliveira  (Residente 

SEC/SEDS) e Rosely Lemos (CPPI/SEDS).  1. Abertura: A Mesa Diretora já composta, teve a saudação 

inicial pronunciada pelo conselheiro presidente Leandro Nunes Meller que saudou os presentes com boas 

vindas e agradeceu a presença dos conselheiros e da secretaria executiva do CEDI.  Desejou um bom 

trabalho a todos.  Informou que a Rede Paranaense de Comunicação convidou a SEDS para conceder  

entrevista sobre a política da pessoa idosa, e destacou o avanço desta política no Paraná e o papel do 

conselho tem sido fundamental  neste  processo.  Concedeu a palavra ao vice-presidente do CEDI José 

Araújo da Silva, que cumprimentou a todos e desejou uma reunião produtiva e destacou o sentimento de 

avanço e a perspectiva de avançar ainda mais. 2. Aprovação da Pauta: APROVADA.3. Aprovação da ata 

da reunião anterior:  aprovada 4. Informes da presidência e secretaria executiva:. Informes da SEC: 

Justificativas de ausência - Conselheira Sebastiana, viagem devido a problemas de saúde com familiar da 

conselheira.  Diones não  pode  comparecer  à  Plenária  devido  a  questões  profissionais,  caso  termine 

audiência  irá  participar.  O  Conselheiro  Jorge  Ney  Neves  não  pode  comparecer  devido  a  problemas 

familiares. INFORMES. Precatórios 0057628-75/2017 consulta em 24/04 às 17:34   Coordenação da Central 

de Precatórios (desde 13/11/2017). Informa-se que o ofício nº 001/2018 do CMDPI de Califórnia solicitando 

Estatutos, foi atendido com cartilhas “Conhecendo os Direitos das Pessoas Idosas” conforme informado 
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pela CPPI. Recebeu-se ofício nº 197/2018 do CAOPIPCD, informando que o ofício nº 124/2017 devera ser 

encaminhado a Procuradoria da República no Paraná: APROVADO o encaminhamento.  Recebeu-se do 

Escritório Regional de Foz do Iguaçu o Plano Municipal dos Direitos do Idoso de Pato Bragado, o qual foi  

encaminhado a CPPI. O CEDCA solicita ao CEDI a possibilidade em alterar a sala para reunião no dia 21/11 

plenária para o 6º B. O CEDI solicita que o CEDCA possa alterar a data, e que a SEC verifique também  

outro local para a reunião do CEDI. Registrada chegada da dra Rosana Beraldi Bevervanço o presidente 

Leandro Nunes Meller concedeu-lhe a palavra. A dra Rosana agradeceu a gentileza. Informou sobre a 

realização da reunião com a governadora do estado do Paraná, Maria Aparecida Borghetti, tendo como 

ponto de pauta a instituição da Delegacia do Idoso. Comunicou ao pleno que a criação da delegacia foi  

autorizada, nos moldes solicitados. Explanou que a criação da vara especializada do idoso foi indeferida, 

reiterando a solicitação ao Tribunal  de Justiça,  com a justificativa de que trata-se de vara cível  e não 

tributária, e que a intenção não é tirar desta vara as competências tributárias, mas que a intenção é criar  

uma vara para ações civis públicas para medidas de proteção ao idoso, pois é um mecanismo faltante. A  

resistência em autorizar este mecanismo é por ignorar-se o direito do idoso. São lutas que continuamos 

travando. O conselheiro Leandro Nunes Meller agradeceu pelo trabalho realizado. Em continuação aos 

informes da SEC, informou-se que recebeu-se do CMDPI de Cambará o agradecimento pela participação 

da conselheira Maria Adelaide Mazza Correia no processo eleitoral. O conselheiro Leandro Nunes Meller 

destacou o reconhecimento do pleno pela participação, embora não tenha sido possível deliberar em tempo 

hábil sua participação de forma oficial. Continuando os informes da SEC, informou que foi encaminhado o 

manifesto do Fórum Permanente da Pessoa Idosa. Recebemos da Ação Social do Paraná o relatório de 

atividades de 2017. O conselheiro José Araújo da Silva destacou que a intenção é demonstrar o trabalho 

realizado pela entidade. Ofícios expedidos: Ofício 042 CEDI - ASCOM - retorno Campanha Valorização da 

Pessoa Idosa prte 2; Ofício 043 CEDI - MPF Habitação Pessoa Idosa; Ofício 044 CEDI - MPPR informação 

nº18 CPCD acessibilidade a Pessoa idosa e com mobilidade reduzida; Ofício 045 CEDI -CNDI comunicado 

02 PL Senado nº262-2014 Ofício 046 CEDI - of. nº464-2018 2ª PJDI Lei nº 83-2016; Ofício 047 CEDI -Mun. 

Colombo prorrogação prazo del. 001; Ofício 048 CEDI -Mun. Inajá indeferimento del. 001 - prot. 14.908.317-

0; Ofício 049 CEDI -Mun. Paiçandu indeferimento del. 001 - prot. 14.965.370-8; Ofício 050 CEDI -Município 

de Tibagi indeferimento del. 001 - prot. 14.954.516-6; Ofício 051 CEDI -Município de Sengés indeferimento 

del. 001 - prot. 14.953.863-1. Informes da Presidência e vice-presidência: o conselheiro José Araújo da 

Silva informou sobre a representação do CEDI em Belém/Pará no seminário setorial. Estavam presentes o 

Ministério Público do Maranhão e municípios próximos a Belém. Destacou que o CEDI/PR está a frente dos 

demais conselhos, visto que muitos não possuem plano, e apresentam diversos problemas. O CEDI/PR 

possui fundo desde 2010 e repasse fundo a fundo aos municípios, sendo o Paraná o único estado que há 

política de fundo público aos municípios e o avanço com a criação da Coordenação da Política da Pessoa  

Idosa, com SEC, Plano e 372 municípios com conselho municipal instituído, produto do repasse fundo a  

fundo.  Explanou  sobre  a  organização  descentralizada  do  conselho  e  o  processo  de  interiorização.  O 

conselheiro Leandro  Nunes  Meller destacou  que  este  resultado  é  devido  ao  trabalho  em  conjunto, 

reforçado pela CPPI, sempre atendendo as deliberações do conselho, e sempre que o trabalho é realizado 

em conjunto os resultados são positivos. O  conselheiro José Araújo retomou a palavra e agradeceu o 

trabalho da dra Rosana Beraldi Bevervanço pelo trabalho realizado em prol da pessoa idosa. 5. Aprovação 
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da Resolução Ad Referendum nº 001/2018 CEDI. O conselheiro  Leandro Nunes Meller informou que 

trata-se de convite para I Encontro Intersetorial dos Direitos da Pessoa Idosa: Identificando competências e 

assumindo  compromissos,  direcionado  ao  presidente,  vice-presidente  e  coordenação  e  conselheiro 

sociedade civil. APROVADA. A conselheira Maria Adelaide Mazza Correia solicitou que sejam alinhadas as 

resoluções Ad Referendum para participação em eventos. O conselheiro presidente Leandro Nunes Meller 

destacou  que  deve-se  definir  para  quais  eventos  poderá  ser  deliberada  a  resolução  Ad Referendum. 

Solicitou que este item seja pautado na próxima reunião pela comissão de normas.  6. Composição de 

comissão  para  visitar  instituição  em  Paranavaí.  O  conselheiro  presidente Leandro  Nunes  Meller 

informou que como o assunto da reunião descentralizada não avançou, deve-se tratar de forma distinta a 

visita à instituição em Paranavaí. Sugeriu que seja constituída uma comissão para realizar a visita, sendo 

composta pelos seguintes conselheiros a saber: titulares pela representação da sociedade civil:  Robison 

Godoy  de  Almeida, Maria  Aparecida  Carneiro  de  Oliveira  e  suplentes:  Terezinha  Corrêa  Maciel 

Barbosa e Janary Maranhão Bussmann e Fabiana Longghi Vieira Franz e Diego Santos Porto como 

titulares representantes governamentais. A SEC ficou responsável pela articulação com os conselheiros de 

uma data para realização da visita.  7. Balancete FIPAR: O conselheiro  Leandro Nunes Meller informou 

que  a  técnica  Marcela  Evangelista  encontra-se  em férias  mas  que  isto  não  seria  motivo  para  a  não 

apresentação do balancete mas sim o fato de o novo sistema SIAFF ainda não permitir  a emissão de 

balancete, a mesma colocou-se a disposição para enviar o extrato bancário. O participante Urandy solicitou 

a comissão de financiamento constar a apresentação do balancete. O conselheiro Leandro Nunes Meller, 

em resposta, clarificou que ao se criar a lei do fundo do idoso, foi feita de forma equivocada, alterando-se a  

natureza jurídica do mesmo que passou de fundo especial entrando na regra geral do orçamento. Desta  

forma, os saldos da última gestão entraram para o tesouro. Foi devolvida a natureza jurídica do fundo e o 

dinheiro consta do fundo. A partir da regularização do SIAFF, solicitou que seja realizada mensalmente o 

balancete. 8. Informes da Gestão: O conselheiro Diego Santos Porto informou que a conselheira Fabiana 

Longhi Franz Vieira está em viagem ao Ministério de Desenvolvimento Social. A Caminhada em menção 

ao dia de combate à violência à pessoa idosa foi cancelada, mediante orientação jurídica, devido ao período 

eleitoral. O conselheiro  Leandro Nunes Meller inteirou os demais conselheiros que se a deliberação foi 

especificamente  destinada  a  esta  ação  deve-se  realizar  a  revogação.  Desta  forma,  foi  APROVADA a 

revogação da deliberação 20/2017 CEDI/PR. Em continuidade aos informes da gestão, o conselheiro Diego 

Santos Porto informou sobre o evento alusivo ao dia Mundial da Pessoa Idosa, ocorrido no auditório Mário 

Lobo, com palestra magna ministrada pela Maria Célia Abreu e contou com a presença de 170 pessoas. Foi  

realizada a exibição da animação baseada na cartilha “Conhecendo os Direitos da Pessoa Idosa” realizada 

em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação. O conselheiro Leandro Nunes Meller agradeceu a 

pelo trabalho realizado, e colocou-se a disposição para trabalhar a questão do idoso em uma linguagem 

mais acessível. A dra Rosana parabenizou a organização do evento da pessoa idosa, e destacou que a  

temática está ganhando volume de participantes. No dia 17 de julho será realizada webconferência sobre 

golpes  financeiros  contra  pessoa  idosa.  Será  enviado  link  para  acesso.  A conselheira  Maria  Adelaide 

Mazza Correia registrou insatisfação com a Escola de Gestão pela dificuldade na realização das inscrições 

para eventos. O conselheiro Diego Santos Porto ressaltou que é necessário realizar inscrição no site da 

Escola de Gestão para certificação e controle de inscrição. Desta forma a conselheira solicitou que seja  
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realizado um passo-a passo para facilitar o procedimento. Na sequência, o conselheiro Diego Santos Porto 

apresentou o acompanhamento do Plano Estadual, sendo realizada a apresentação em plenária. No ano de 

2017:  ações  dentro  do  prazo:  •  50,63%  foram  concluídas  antes  do  prazo  (inclusive  as  concluídas  ; 

parcialmente) ou em andamento, por se tratarem de ações contínuas; • 33% estão em andamento ou não  

foram iniciadas, mas foram indicadas; estratégias para conclusão até 2018; • 10,13% estão em andamento 

ou não foram iniciadas, e, não foram indicadas; estratégias para conclusão; • 6,33% não cabem resposta 

(ou seja, as secretarias de alguma forma, se; eximiram da responsabilidade pela ação) ; Ações expiradas: •  

31,8%  concluídas,  ou  concluídas  parcialmente  •  4,5%  em  andamento  por  ser  contínua;  •  31,8%  em 

andamento, com estratégia para finalização apontada • 31,8% em andamento ou não iniciada. No ano de 

2018 foram propostas as análises qualitativas dessas ações desenvolvidas ou em fase de execução, bem 

como as “não iniciadas”, e para as situações que não cabia resposta a intenção foi identificar de qual órgão 

é a competência de determinada ação. fez-se necessário o reordenamento e a requalificação do “status”,  

tendo em vista que o Plano foi construído em 2014 e seu período vigora de 2015-2018, e muitas ações e  

estratégias poderiam existir,  ainda  que em outro  formato dentro  das secretarias.  Foram reenviadas as 

planilhas às 16 instituições (secretarias e entidades de natureza mista abaixo elencadas) divididas por eixo,  

para complementação de informações e esclarecimentos necessários para requalificação do status das 

ações: EIXOS AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS 1 – Promoção e Assistência Social 10 ações; 20 estratégias 

e 17 metas; 2 - Saúde 16 ações, 27 estratégias e 30 metas; 3 – Educação, Ciência e Tecnologia 11 ações, 

13  estratégias,  12  metas,  4  –  Trabalho  e  Previdência  Social  06  ações,  08  estratégias  07  metas,  5  – 

Habitação e Urbanismo 04 ações, 07 estratégias, 07 metas, 6 – Justiça e Segurança Pública 15 ações, 19  

estratégias,  16  metas,  7  –  Cultura,  Esporte  e  Lazer  03  ações,  04  estratégias,   04  metas,  8  –  Ações 

Transversais  05 ações,  05 estratégias e  06 metas.  TOTAL 70 ações,  103 metas e  99 estratégias.  Foi 

também apresentada  a  análise  em percentual  e  por  secretaria.  O conselheiro  Leandro Nunes Meller 

inteirou os demais conselheiros que o plano está vigente até 2018 e algumas ações foram revistas até 2019. 

O conselheiro José Araújo da Silva solicitou a prorrogação da vigência do plano, assim coincidiria com o 

Plano Plurianual – PPA. O conselheiro  Leandro Nunes Meller aproveitou a oportunidade e apresentou 

nova conselheira da SESA,  Adriane Miró Vianna Benke Pereira desejando boas vindas e lhe concedeu a 

palavra, informou que coordena a Saúde do Idoso na SESA, está assumindo a vaga de Rubens. Declarou 

preocupação com a vigência do plano. O conselheiro Leandro Nunes Meller explanou que a elaboração do 

plano segue diversas etapas,  iniciando com o marco regulatório e diagnóstico,  posteriormente faz-se o 

encaminhamento às Secretarias de Estado envolvidas para que realizem os objetivos. As conferências tem 

o papel de indicar as diretrizes para o plano. É importante que se tenha um novo instrumento a partir do 

término de outro,  desta forma propôs diálogo com a Assessoria Técnica de Planejamento e Gestão da 

Informação – ATPI para iniciar o diagnóstico. O conselheiro  José Araujo da Silva desejou boas vindas a 

conselheira, destacando seu amplo conhecimento na área do idoso. A conselheira  Adriane Miró Vianna 

Benke Pereira divulgou a oficina de implantação da rede da 2ª Regional de saúde da região metropolitana 

nos dias 21 e 22/06, e convidou os conselheiros a participar e divulgou os materiais acerca da saúde do 

idoso no site da SESA. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde propôs projeto piloto em Maringá e 

Munhoz de Melo. Relatórios das Comissões: Comissão Permanente de Orçamento, Financiamento e 

Fundo - Relator Diego Santos Porto.:   3.1- Protocolado sob nº 15.190.768-7 – Of. nº  91/2018 ALEP 
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Solicitação  de  recursos  financeiros  –  Município  de  Pérola.  Parecer  da  Comissão: O  Município  já 

encaminhou documentação para adesão à deliberação 001/2017 e deverá aguardar o repasse do recurso.  

Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão, encaminhando resposta ao solicitante informando que o 

município  foi  contemplado  com  recursos  do  FIPAR  da  deliberação  001/17.  3.2-  Protocolado  sob  nº 

14.908.317-0 (retorno) – Deliberação nº 001/2017 CEDI – Município de Inajá. Parecer da Comissão: Tendo 

em vista a apresentação do cartão do CNPJ com data de abertura anterior ao prazo final estabelecido para 

a deliberação 001, sugerimos o encaminhamento para os trâmites de repasse do valor da deliberação. 

Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão. 3.3- Protocolado sob nº 15.193.318-1– Of. nº 110/2017 - 

Deliberação nº 001/2017 CEDI – Município de Inajá. Parecer da Comissão: Tendo em vista a apresentação 

do cartão do CNPJ com data de abertura anterior ao prazo final  estabelecido para a deliberação 001,  

sugerimos o encaminhamento para os trâmites de repasse do valor da deliberação.  Parecer do CEDI: 

Aprovado parecer da comissão. 3.4- Protocolado sob nº 14.901.358-0 – Deliberação nº 001/2017 CEDI – 

Município de Mallet. Parecer da Comissão: Diante da ausência de CNPJ próprio do fundo, sugerimos pelo 

indeferimento do protocolado. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão, informar ao município que 

em decorrência do não cumprimento dos requisitos da deliberação 001/17 a solicitação foi indeferida e o 

protocolo segue para arquivamento. 3.5- Protocolado sob nº 14.906.060-0 – Deliberação nº 001/2017 CEDI 

– Município de Santa Tereza do Oeste.  Parecer da Comissão: Diante da ausência de CNPJ próprio do 

fundo, sugerimos pelo indeferimento do protocolado.  Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão, 

informar ao município que em decorrência do não cumprimento dos requisitos da deliberação 001/17 a 

solicitação foi indeferida e o protocolo segue para arquivamento. 3.6- Protocolado sob nº 15.242.463-9 – Of.  

09/2018 CMDPI de Araucária – Informação sobre recurso deliberação nº001/2017. Parecer da Comissão: 

Sugerimos  que  o  protocolado  seja  encaminhado  ao  GOFS  para  informação  de  previsão  do  repasse. 

Parecer  do  CEDI: Aprovado  parecer  da  comissão.  3.7-  Acompanhamento  e  pendências  de  reuniões 

anteriores – pauta permanente. Parecer da Comissão: Não há pendências. Parecer do CEDI: Ciente. 3.8- 

Inclusão de pauta: Solicitação do Sr. Urandy para que o financeiro apresente em todas as reuniões relatório 

detalhado dos recursos do Fundo Estadual.  Parecer da Comissão: Solicitar ao financeiro que apresente 

em todas as reuniões planilha detalhada com saídas e entradas dos recursos do Fundo Estadual. Parecer 

do CEDI: Aprovado parecer da comissão. 2. Comissão permanente de Normas e Fiscalização – Relator 

Leandro  Nunes  Meller:  2.1-  Of.  nº  098/2018  Prefeitura  Francisco  Beltrão  –  Viabilização  de  recursos 

financeiros (cópia). Trata o presente de solicitação do Município de Francisco Beltrão encaminhada a SEDS 

por meio do ofício SEPLAN/CONV n.º 098/2018, solicitando a liberação do recurso de R$ 800.000,00 para a  

construção de um Centro Dia  para Pessoas Idosas do Município.  A comissão tomou conhecimento da  

solicitação, a qual já foi pauta do CEDI na reunião de abril e consta do protocolado n.º 15.131.512-7. O 

Conselho  reconhece  a  importância  do  atendimento  das  pessoas  idosas  dos  Municípios  do  Estado  do 

Paraná, mas considerando que o FIPAR tem caráter complementar de apoio a política, o cofinanciamento  

aos  Municípios  seguiu  os  critérios  e  valores  constantes  na  deliberação  001/2017,  motivo  pelo  qual,  a 

solicitação  de  Francisco  Beltrão  não  foi  aprovada  pelo  CEDI.  Parecer  da  Comissão: Acompanha  a 

deliberação  realizada  na  reunião  de  abril  que  informou  sobre  a  impossibilidade  de  aprovação  do 

cofinanciamento solicitado. Informar ao Município.  Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão. 2.2- 

Carta Colaborador – COHAPAR – Moradia para a pessoa idosa. Trata de carta de colaborador referente ao 
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atendimento  da  pessoa  idosa  nas  políticas  habitacionais.  A  primeira  manifestação  dizia  respeito  ao 

atendimento da legislação. Foi juntado na sequência uma nova manifestação informando sobre o projeto de 

condomínios para pessoas idosas pelo Governo do Estado. Neste sentido o colaborador questiona sobre a 

possibilidade de chamar representante da COHAPAR para apresentar o projeto no CEDI para ciência e  

apoio  deste  CEDI.  Parecer  da  Comissão: Ciente.  Encaminhar  ofício  à  COHAPAR  solicitando  a 

apresentação do projeto na reunião do CEDI. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão. 2.3- Carta 

Colaborador – Assessoramento aos CMDPI´s. Trata o presente de manifestação do colaborador sobre o 

avanço na implantação e implementação e fortalecimento das instâncias de controle social no âmbito dos 

Municípios do Estado do Paraná, reconhecendo o trabalho desenvolvido pela equipe da SEDS em cumprir  

deliberação do CEDI. A ampliação do número de conselhos é positiva, mas inicia uma nova fase, que é o  

fortalecimento  destas  instâncias  com assessoramento  e  apoio  para  as  mesmas.  Reforça  o  papel  dos 

Conselhos  Municipais  na fiscalização  das Instituições  de Longa Permanência  para  Pessoas Idosas na 

efetiva garantia de direitos. Informa a aprovação da Lei 19.449 de 05 de abril de 2018, e solicita que seja  

chamada  a  equipe  do  Corpo  de  Bombeiros  para  uma apresentação  sobre  as  providências  que  serão 

adotadas a partir das normativas desta Lei para o CEDI/PR.  Parecer da Comissão: Ciente. Encaminhar 

ofício ao Comando do corpo de Bombeiros solicitando a apresentação na reunião do CEDI.  Parecer do 

CEDI:  Aprovado  parecer  da  comissão,  solicitando  inclusive  informações  sobre  a  vigência  da  lei.  2.4- 

Protocolado  sob  nº  15.062.459-2  (retorno)  –  Carta  Colaborador  república  mista  –  Pessoas  Idosas  e  

estudantes universitários. Retorna o presente protocolado com a manifestação da coordenação de proteção 

social especial da SEDS responsável pelo serviço tipificado de acolhimento de pessoas idosas, no qual 

manifesta a possibilidade de serviço de república para pessoas idosas, mas que é importante observar que,  

por se tratar de serviço tipificado, a mesma deve observar as normativas do CNAS/SUAS, inclusive no que 

diz  respeito  ao  quadro  de  profissionais  e  metodologia.  A  coordenação  reforça  a  importância  do 

fortalecimento do convívio de pessoas idosas com pessoas de todas as gerações. Considerando que a 

normativa do SUAS não prevê em sua normatização de um serviço conforme previsto na proposta a mesma 

não  poderia  ser  desenvolvida  em  âmbito  do  SUAS.  Parecer  da  Comissão: Ciente  da  resposta.  1) 

encaminhar cópia da resposta ao solicitante. 2) encaminhar cópia do protocolado ao CNAS para que tome 

conhecimento da proposta e verifique a possibilidade de avançar na modernização da tipificação de serviços 

socioassistenciais implantando uma modalidade de república mista. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da 

comissão, com encaminhamento da proposta ao CNAS e SNAS. 2.5-  Of. nº 232/2018 CAOPIPCD – Visita 

conjunta com DER e ANTT. Trata de ofício do CAOPIPCD sugerindo nova vistoria dos ônibus a exemplo da  

vistoria realizada anteriormente, com a sugestão de que seja ampliado o grupo para além do CEDI, CPPI e 

CAOP, inclua também COEDE, CPCD, DER e a ANTT. Parecer da Comissão: Aprovado o agendamento 

de nova vistoria com a inclusão dos novos membros. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão. A 

SEC deve viabilizar o novo agendamento. Registrada a chegada do conselheiro Diones Lupércio Monteiro 

(Centro de Excelência em Atenção Geriátrica e Gerontológica – Jacarezinho) 2.6- Of. nº 267/2018 MPPR – 

Visita ao município de Rebouças. Trata de informação do MPPr sobre o arquivamento de duas notícias de 

fato  sobre  situações  apresentadas pela  SEDS.  Parecer  da  Comissão: Ciente.  Encaminhe  cópia  para 

ciência do CAOPIPCD. Parecer do CEDI: Ciente. Encaminhar cópia ao CAOPIPCD. 2.7- Of. nº 457/2018 

INSS (retorno) – Prioridade atendimento online para Pessoa Idosa. Trata de resposta sobre a prioridade de 
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atendimento. O INSS informa que o seu público é composto por pessoas idosas e pessoas com deficiência, 

ambos prioridades pela Lei. Informa que o órgão trabalha para o atendimento seja célere e respeitando a  

prioridade,  mas  que  muitas  vezes  o  excesso  de  público  prioritário  pode  ocasionar  a  sensação  de 

desrespeito à prioridade. Parecer da Comissão: Ciente da informação. Parecer do CEDI: Ciente. 2.8- Of. 

nº 1019/2018 GS SESA (retorno) – Prioridade atendimento online para Pessoa Idosa. Trata o presente de 

retorno da SESA sobre a prioridade da pessoa idosa nos equipamentos de saúde do Estado do Paraná.  

Informa sobre a estruturação da Rede de atendimento integrado em saúde do idoso e os avanços do 

atendimento da pessoa idosa no âmbito do estado, inclusive com a entrega de medicação a domicílio.  

Reforça o trabalho que vem sendo desenvolvido na atenção primária a saúde.  Parecer da Comissão: 

Ciente da resposta, encaminhar cópia da mesma ao solicitante e ao e-mail dos conselheiros.  Parecer do 

CEDI: Ciente. Fazer os encaminhamentos apontados. 2.9- Of. nº 291/2018 DETRAN (retorno) – Prioridade 

atendimento online para Pessoa Idosa. Trara o presente de retorno do DETRAN sobre a prioridade de  

atendimento a pessoa idosa inclusive nos Totens. Informa que o Departamento de Trânsito tem avançado 

gradativamente  na  prioridade  da  pessoa  idosa  em  seus  equipamentos,  e  que  vão,  inclusive  afixar 

informação impressa junto aos totens sobre a prioridade do idoso no acesso ao equipamento. Parecer da 

Comissão: Ciente da resposta, encaminhar cópia da mesma ao solicitante e ao e-mail dos conselheiros. 

Parecer do CEDI: Ciente, com os encaminhamentos apontados. 2.10- Protocolado sob nº 15.241.145-6 – 

Pesquisa Disque 100. Tratava o presente de convite ao CEDI para participação na resposta de pesquisa a  

qual teve prazo final  em 12 de junho.  Parecer da Comissão: Ciente.  Parecer do CEDI: Ciente.  2.11- 

Protocolado sob nº 14.965.370-8 (retorno) – Deliberação nº 001/2017 – Município de Paiçandu. Retorna 

para análise do CEDI/PR o protocolo referente à adesão do Município à deliberação 001/2017 – CEDI/PR.  

Apesar do protocolo ter sido aberto no sistema em 08/12/2017 e o ofício do prefeito ser datado de 04/12/17 

o Município e o escritório regional encaminharam um documento assinado por técnica do escritório regional  

informando  que  a  documentação  foi  entregue  no  ER  no  dia  29/11/2017,  ou  seja,  dentro  do  prazo 

estabelecido  na  deliberação.  Foi  feito  uma  contextualização  do  protocolado  na  reunião  e  a  leitura  da 

justificativa do Município sobre o protocolo tempestivo.  Participou da reunião o Secretário Municipal  de 

Assistência Social Sr. Josivaldo e a Assistente Social Sra. Michelli.  Fazendo o uso da fala o Secretário  

relatou a importância dada pelo Município para a política da pessoa idosa, informando que a prefeitura  

trabalhou na reestruturação do CMDPI que atualmente está em pleno e regular funcionamento. Informou 

ainda a preocupação do Município com o atendimento das pessoas com mais de 60 anos, pois o percentual  

de idosos no Município é grande e aumenta cada vez mais, sem contar com o fato que a maioria destes  

idosos são pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social e beneficiários do BPC e Assistência 

Social. O Município informa que entregou a documentação no dia 29 de novembro e que nesta primeira 

entrega não constava da documentação o ofício. O escritório regional fez uma análise preliminar e solicitou 

as correções nos documentos que foram entregues, dentre estas, as correções da logo no formulário de 

solicitação de repasse e nos demais documentos, e que a correção foi feita no mesmo dia 29 de novembro, 

mas o Escritório Regional não percebeu nesta data a ausência do ofício que não havia sido entregue pelo  

Município e que poderia ter sido solicitada junto com os ajustes das logos no mesmo dia 29. A ausência do  

ofício somente foi apontada pelo Escritório Regional no dia 03 de dezembro, logo o Município providenciou 

o  ofício  e  encaminhou  assim  que  solicitado.  Neste  sentido  o  Município  destacou  que  entregou  a 
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documentação no prazo e que, conforme consta no artigo 19 da deliberação, o Escritório Regional poderia  

ter  solicitado  o  ajuste  de  forma  tempestiva,  o  que  infelizmente  não  ocorreu,  ocasionando  uma  falha 

processual conjunta que se tivesse sido apresentada de forma tempestiva poderia ter sido sanada, por este 

motivo  o  Município  não  poderia  ser  prejudicado  pois  existia  tempo  hábil  para  ajuste.  Isto  posto, 

considerando a comprovação da entrega  da  documentação  no dia  29 de novembro  o  Município  pede 

reconsideração do CEDI para que a data de protocolo seja considerada a do dia 29 de novembro e não a de  

08 de dezembro. Parecer da Comissão: Encaminhar o protocolo à SEDS para que apure a possibilidade 

de revisão da deliberação do conselho e considerar o dia 29/11 como data de protocolo, tendo em vista o 

documento juntado pelo Município e ER que declara a entrega na referida data. Solicitar a tramitação em 

regime de prioridade conforme legislação da política da pessoa idosa. Parecer do CEDI: Aprovado parecer 

da  comissão.  2.12-  Of.  nº  04/2018  CMDPI  Bela  Vista  do  Paraíso  –  Regulamentação  transporte 

intermunicipal no Paraná. Trata o presente de solicitação do Município de Bela Vista do Paraíso sobre a  

Legislação do transporte intermunicipal para idosos. Informamos que foi promulgada a Lei 19.442 e que 

tramita  anteprojeto de lei  para adequar a referida lei.  Parecer da Comissão: Encaminhar resposta ao 

solicitante informando que tramita o anteprojeto de Lei para adequar a Lei 19.442 promulgada pela ALEP. 

Parecer  do  CEDI: Aprovado  parecer  da  comissão.  A SEC  agendar  reunião  na  próxima  semana  da 

presidência  e  demais  conselheiros  com  o  DER.  2.13-   Acompanhamento  e  pendências  de  reuniões 

anteriores  –  pauta permanente.  PAUTA:  Demanda do CEDI/PR referente a  atuação do  MPF sobre as 

questões da ANTT. Parecer da Comissão: Solicitar que a SEC/CEDI faça um levantamento sobre todo o 

encaminhamento já feito sobre o tema pelo CEDI, pautando na próxima reunião para análise deliberação 

sobre as providências a serem adotadas pelo CEDI. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão, com 

marcação  imediata  com  o  procurador  chefe  do  Ministério  Público  Federal  do  PR.  Agendar  reunião 

extraordinária com os membros da comissão e CPPI. PAUTA: Sobre os precatórios de funcionários públicos 

(prioritários). Parecer da Comissão: Considerando a ausência de resposta do TJ, agendar reunião com o 

presidente do TJ e comissão do CEDI. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão. Sendo indicado 

os  conselheiros  Maria  Adelaide,  Janary,  Fabiana,  Alexandre  e  a  participação  do  Urandy.  Comissão 

Permanente de Políticas Públicas – relator  Robison Godoy de Almeida: 1.1- Acompanhamento das 

propostas  aprovadas  nas  Conferências  Estadual  e  Federal  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa  -  pauta 

permanente. Parecer da Comissão: A CPPI informa que apresentará em julho. Parecer do CEDI: Aprovado 

parecer da comissão. 1.2- Protocolado sob nº 15.241.275-4 – Projeto Gestão Pública para Longevidade.  

Parecer  da  Comissão:  Encaminhar  ofício  ao  CNDI  e  SNDPI  pedindo  informações  sobre  a  entidade 

executora do programa. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão. 1.3- Reunião descentralizada - 

(retorno) ER Cianorte – verificar local. Parecer da Comissão: Verificar os demais municípios indicados na 

plenária.  Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão incluindo os municípios de Foz do Iguaçu e 

Maringá.  1.4-  Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores – pauta permanente.  Parecer da 

Comissão: Nada consta.  Parecer do CEDI: Ciente. Inclusão de pauta: 1.5- ALEP- Participação do CEDI 

nos projetos que envolvam pessoas idosas.  Parecer da Comissão:  Reforçar as tratativas para que tudo 

que diz respeito as pessoas idosas nos vários âmbitos  o CEDI/PR seja ouvido (Nada sobre nós sem nós!). 

Parecer do CEDI:  Aprovado parecer da comissão. Encaminhar ofício a presidência da ALEP para que 

interceda junto à CRIAI para participação do CEDI sempre que algum PL que trate de pessoas idosas seja 
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pautado  na  comissão.  1.6  –  A Conselheira  Lucimeri  indagou sobre  a  possibilidade  de  capacitação  de 

conselheiros  em função  da  dificuldade  em conduzir  os  assuntos  que  lhes  chegam ao  conhecimento. 

Parecer da Comissão: A Comissão sugere a Presidência que esta capacitação seja feita o quanto antes. 

Parecer do CEDI:  Aprovado parecer da comissão. Encaminhar e-mail  aos ER’s e aos Conselheiros do 

CEDI com o link para acesso ao manual do papel do conselheiro estadual, para divulgação aos municípios e 

CMDPI’s. 1.7 A conselheira Adriane Miró Vianna Benke Pereira pede para consertar seu nome cujo na 

nomeação saiu como Adriana e o certo é Adriane Miró Vianna Benke Pereira.  Parecer da Comissão: SE 

providenciar o necessário ajuste.  Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão. A SEC clarificou que 

devido ao fato de a SESA ter enviado ofício com o nome em desconformidade com o correto, é necessário 

que seja enviado ofício à SEDS solicitando a correção do nome para que sejam tomadas as providências 

cabíveis.  3. Comissão Permanente  de  Comunicação –  Relator  Alexandre  Naunapper  Santos:  4.1- 

Campanha para direitos da Pessoa Idosa - pauta permanente. Parecer da comissão: O encaminhamento 

aguarda a pendência indicada no item 4.3. (pendências de reuniões anteriores). Parecer do CEDI: Ciente. 

4.2- Alternativas para captação - formas e possibilidades de captação de recursos para o FIPAR. Parecer 

da comissão: A comissão sugere que conste da pauta da reunião de Julho/2018 momento conjunto entre a 

comissão de comunicação e a comissão de orçamento, financiamento e fundo, a fim de que seja o tema 

preliminarmente  debatido  e  então  submetido  ao  colegiado.  Parecer  do  CEDI: Aprovado  parecer  da 

comissão. 4.3- Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores – pauta permanente. A pendência 

existente é relativa a consulta à ASCOM, no tocante a segunda campanha de valorização da pessoa idosa,  

a fim de verificar e ratificar a possibilidade de que a mesma seja realizada pós período eleitoral. Parecer da 

comissão: Verifica-se ausência de retorno ao ofício 42/2018 expedido à ASCOM, relativo à parte 2 da 

campanha de valorização da pessoa idosa. Em consulta à Secretária Executiva a mesma  indicou que o 

ofício  foi  expedido  recentemente,  de  forma  que  sugere-se  aguardar  o  retorno  até  a  próxima  reunião. 

Parecer do CEDI: Aprovado parecer  da comissão.  10. Informes dos Conselheiros,  Fiscalizadores e 

Colaboradores: O conselheiro Janary Maranhão Bussmann tomou ciência do material Cartilha da Pessoa 

Idosa, disponível no site do CEDI/PR e solicitou a orientação quanto a publicação do material. O conselheiro  

Leandro Nunes Meller orientou que a AMAI encaminhe ofício à SEDS, é importante reconhecer a intenção 

da instituição em disponibilizar o material. O conselheiro Aécio Flávio Saldanha de Araújo informou sobre 

palestra - Projeto Cidade Amiga do Idoso no município de Francisco Beltrão, apresentado pela Aide Padilha, 

na Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná - AMSOP, com a participação da deputada Leandre.  

No  Paraná,  o  município  de  Pato  Branco  possui  esta  titulação.  O  conselheiro  Leandro  Nunes  Meller 

informou que a conselheira  Fabiana Longhi Vieira Franz  está em Brasília participando de oficina sobre 

esta  temática.  O  conselheiro  José  Araújo  da  Silva destacou  os  avanços  no  Paraná  e  agradeceu  a 

presença de todos. Nada mais havendo a declarar a presidência deste conselho agradeceu a todos e 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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