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 1 
SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF 2 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA – JULHO/2019 3 

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO 4 

 24/07/2019 CEDI/PR 5 

 6 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho, às 9h30, na sala de Gestão do Palácio das Araucárias, à 7 

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº, 7° andar – bairro Centro Cívico, em Curitiba-PR, foi dado 8 

início a mais uma Assembleia Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – CEDI/PR, 9 

para a qual os Conselheiros foram previamente convocados. No horário pré-determinado, o 10 

Presidente Sr. Jorge Nei Neves (Associação São Francisco de Assis De Pinhão – Guarapuava) 11 

solicitou em primeira chamada a apresentação dos Conselheiros presentes: Dulce Darolt 12 

(SEJUF), Vera Lúcia Marcelino (SEAB), Cristina  AP. Gameiro F. de Souza - (APP Sindicato dos 13 

Trabalhadores em Educação Pública do Paraná), Bárbara Ramos Moraes (HC),  Damary S. 14 

Escobar (Pequeno Cotolengo), Jorge Nei Neves (Associação São Francisco de Assis de Pinhão), 15 

Fernanda da Rocha Salles (Lar dos Idosos Recanto do Tarumã), Maria de Lurdes Menon Schram 16 

(Pastoral da Pessoa Idosa/ Cascavel), Terezinha Corrêa Maciel Barbosa (Associação de Proteção 17 

ao Idoso de Ourizona), Mauro Cachel (SEET), Corina A. Bezerra (COHAPAR), José Maia (SETI), 18 

Marcela Evangelista (SEJUF),vice-presidente Matheus M. dos Santos (SEJUF/CPPI), Cidete 19 

Maria C. Casaril (SESA), Franscismara Estevão (SEED), Manoel Tadeu Barcelos (SEJUF) e 20 

Claudia Costa Carneiro (Ação Social do Paraná). Colaboradores/ Convidados: Pricila M. do 21 

Santos (SEJUF/CPPI), Urandy Ribeiro do Val (Fórum Paranaense da Pessoa Idosa), Maria 22 

Adelaide Maciel Correia (APP Sindicato), Tenente Márcio Lopes Takayasu (Polícia Militar), Sr. Luis 23 

Eduardo Merces, Edu Ferreira (Itaú), e Juliana Muller (SEC/CEDI). 1. Abertura: O presidente, 24 

Jorge Nei Neves (Associação São Francisco de Assis De Pinhão – Guarapuava) deu boas-vindas 25 

aos conselheiros e colaboradores. 2. Aprovação da pauta: APROVADA. 3. Aprovação das Atas 26 

anteriores: definiu-se o aguardo para o mês de Agosto para prosseguir com a aprovação das 27 

Atas. 4. Informes da Presidência e Secretaria-Executiva: o Presidente Jorge, informou que 28 

esteve com o Secretário Ney Leprevost onde foram apresentadas as pautas do conselho, dentre 29 

elas a urgência da organização da Conferência Estadual, acerca da qual o Secretário 30 

comprometeu-se que a secretaria trataria tal questão como uma das prioridades. O presidente 31 

destacou a importância da conferência salientando a recorrência com que o Estado aponta a 32 
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pessoa idosa como prioridade. Informou também a reunião com a Terezinha, pois tinha-se 33 

sistematizado as propostas dos Municípios através dos Escritórios Regionais, mas relatou em 34 

sequência que não houvera boa caminhada, visto que a falta de apoio e estrutura acarreta 35 

entraves. O presidente expôs que conseguiram uma conversa com a diretora Regina Bley, o que 36 

auxiliou no esclarecimento de algumas questões relacionadas ao apoio da Secretaria-Executiva 37 

na comissão organizadora da conferência estadual. Levando em consideração todos os apesares, 38 

o presidente agradeceu ao conselho pelo apoio oferecido. A conselheira Maria Adelaide reitera a 39 

fala do presidente relatando a grande profusão de problemas que o conselho tem enfrentado, o 40 

que gera preocupação. A secretaria Juliana Muller iniciou, assim, os informes da Secretaria-41 

Executiva expondo as justificativas de ausência recebidas dos seguintes membros: Aécio Flávio 42 

Saldanha e a Sra. Neide Bellandi – Associação de Idosos Aposentados do Sudoeste do Paraná, 43 

Lucimeri Bezerra – COHAPAR/ férias, Thais Larini e Luciane da Silva Siqueira – Asilo São Vicente 44 

de Paulo de Mandaguari, Diones Lupércio Monteiro e Elisa Baraldi Canales – CEGEN, Adriane 45 

Miró – SESA – justificou a ausência na comissão. A secretária informou aos conselheiros novos 46 

que os cartões corporativos estão sendo providenciados e avisou que em breve entraria em 47 

contato para orientação da configuração da senha do cartão. Apresentou o controle de faltas, 48 

inclusive das representações governamentais, em que se identificou um número preocupante das 49 

seguintes organizações: SEAB - que, com a mudança, já respondeu a tal questão e iniciou a 50 

retomada dos trabalhos; COHAPAR, SEEC, SESP e SEAP.  Ofícios Recebidos:- Documento s/n 51 

– (por e-mail) – Empresa PUBLIARTE /Cascavel – Oferece publicações de anúncios;- Ofício 52 

039/2019 – CMDI de Tijucas do Sul – encaminha Moção de Repúdio realizada na Conferência 53 

Municipal; - Ofício 035/2019 – ALEP – Audiência Pública - “Conselhos de Políticas Públicas na 54 

Região Metropolitana de Curitiba” - 13/08/2019 das 08h30 às 12h; -Ofício 297/2019 – MPF – 55 

Informação sobre a promoção de arquivamento do processo relacionado ao atendimento do INSS 56 

de Maringá; - Relatório de Atividades de 2018 – Ação Social do Paraná; - Ofício 106/2019 – SESP 57 

– resposta ao ofício 032/2019 – CEDI – referente a Delegacia dos Idosos.- Ofício 85/2019 – 58 

Hospital Angelina Caron – Protocolo 15.892.073-5 – Solicita prorrogação  de execução recurso – 59 

Del . 030/2017 – CEDI (inclusão de pauta – comissão de financiamento); Ofícios Expedidos: 60 

Ofício_51_2019 CEDI_CMDI Campo Magro Ações junto a Educação; 61 

Ofício_52_2019_CMDI_Foz_do_Iguaçu- Prazo para a realização da Conferência; 62 

CEDI_Ofício_53_2019_CMAS_Rio Branco do Sul – Prazo para a realização da Conferência; 63 

Ofício_54_CEDICMDI_Adrianópolis-1- Prazo para a realização da Conferência; 64 
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Ofício_55_CEDI_CMDI_Rebouças -Prazo para a realização da Conferência; 65 

Ofício_56_2019_CEDI – funcionamento do CMD Rolândia; 66 

Ofício_57_2019_CEDI_CMDI_Umuarama_agradecimentos; Ofício_065_2019_CEDI_ Paraná 67 

Previdência – Atendimento a pessoa idosa/ requerimento de aposentadoria. 68 

Ofício_58_2019_CEDI_CMDI_Alvorada do Sul informações Associação Beneficente Solidária ao 69 

Idoso;   Ofício_59_2019_Cmdi_Curitiba_Extinção da função Cobrador de ônibus; 70 

Ofício_60_2019_CEDI_Liga Paranaense de Combate ao Câncer Revogação do Decreto; 71 

Ofício_61_2019_CEDI_Astorga_Prorrogação;Prazo_Del_001_2017;Ofício_62_2019_CEDI_Londri72 

na_Prorrogação Prazo_Del_001_2017  Ofício_63_2019_CEDI_Nova Esperança Prorrogação 73 

Prazo_Del_001_2017; Ofício_64_2019_CEDI_Agência de Notícias do PR Temas do Plano 74 

Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. CONVITES: IV Conferência Científica Internacional de 75 

Projetos Educativos para Sêniores – 03 e 04/10 – Goiânia – Convite da Professora Dra. Lisa 76 

Valéria Vieira – PUC/Goiás – Participar da mesa sobre a Política da Pessoa Idosa e as ações 77 

desenvolvidas no Estado do PR. (representante Jorge);  Audiência Pública – CMDI de Irati – 78 

01/08/2019 às 09h00, na Câmara Municipal de Vereadores de Irati (Representante - Lourdinha); * 79 

CMDI de Ponta Grossa – Projeto: Implantação da Cultura de Segurança de Acolhido para 80 

Dirigentes e Funcionários nas ILPI’s conveniadas de Ponta Grossa - Programação (ver 81 

anexo) -(convite para participar da reunião de Setembro); 06/08/2019 às 08h00 – presença na 82 

abertura – Jorge, a confirmar; * Ofício 035/2019 – ALEP – Audiência Pública - “Conselhos de 83 

Políticas Públicas na Região Metropolitana de Curitiba” - 13/08/2019 das 08h30 às 12h. 84 

(representante Jorge). Agenda de Reuniões: - Reunião – Comissão Temporária – Tribunal de 85 

Justiça no CAOPIOCD – revertimento dos valores das multas (previstas no Estatuto do Idoso) ao 86 

fundo do Idoso. 31/07/2019 às 14h00 (participantes Jorge, Araújo, Dr. Castellano e Marcela);- 87 

Reunião Comissão Temporária do CEAS/PR – Territórios da Juventude/ proposta da 88 

intergeracionalidade (participantes Jorge, Adriana, Matheus e José Maia) – 31/07 às 09h00 – 89 

Palácio das Araucárias. - Comissão Temporária – Plataforma Longe Viver Matheus, Fernanda, 90 

Dulce, Terezinha - Reunião – data a definir - Recomposição da Comissão Organizadora da 91 

Conferência: - Jorge, Terezinha, Araújo, Lucimeri, Dr. Castellano e Matheus.  Próxima reunião do 92 

CEDI  -  27 e 28/08/2019 – Guarapuava. 5. Informes da Gestão: O vice-presidente e assessor 93 

técnico da SEJUF, Matheus M. dos Santos, informou sobre a transição que está ocorrendo na 94 

Coordenação da Política da Pessoa Idosa – CPPI/SEJUF, onde a mesma estará sob o comando 95 

do Dr. Fernando Castellano Júnior, entretanto, de qualquer forma, exprimiu que se estreitou o 96 
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relacionamento com a Sociedade Civil no período em que estiveram unificados. O assessor ainda 97 

se colocou à disposição de toda e qualquer demanda cabível a ele, de parte do conselho, pois, 98 

justifica carregar as questões referentes ao idoso como uma bandeira pessoal. Da transição em si, 99 

registrou que se está em um processo de repasse das atividades e uma redistribuição das tarefas 100 

para os novos integrantes do departamento; compreendendo plenamente o anseio quanto à 101 

realização da conferência estadual, expressou comprometer-se em levar consigo as designações 102 

e gerir todos os trâmites para que o processo se deflagre. Expôs também, já ter estabelecido 103 

diálogo com a Regina Bley acerca do assunto, como já relatado anteriormente. Outra informação 104 

repassada diz respeito à representação do CEDI no Congresso Internacional de Direitos 105 

Humanos, onde se definiu que se enviaria um relatório por e-mail acerca das palestras 106 

presenciadas no congresso. Acerca das primeiras videoconferências com os dezoito Escritórios 107 

Regionais, tratou-se a respeito da EBAPI, um programa que tem ganhado força com o Ministério 108 

da Cidadania. Nessas videoconferências o objetivo foi apresentar o EBAPI e solicitar a 109 

mobilização para adesão do maior número de municípios nessa estratégia. O próximo passo, é de 110 

estabelecer articulação com todas as Secretarias Estaduais, elucidando do que se trata a 111 

estratégia e da importância de se conseguir o maior número de adesões. Ressaltou também que 112 

todos os compromissos assumidos anteriormente continuarão sendo conduzidos. Registrou que 113 

esteve na assembleia legislativa do estado do Paraná conversando com o presidente da 114 

comissão, a fim de que se entregasse a questão do projeto de lei sobre o Junho Violeta, referente 115 

à prevenção e combate à violência contra a pessoa idosa. Matheus salienta que é preciso fazer 116 

algo em relação a isto, já que o Paraná não possui lei nesse sentido, o que engrandece sempre a 117 

política. Em relação ao transporte intermunicipal, compreende que é uma demanda que lhe exige 118 

um compromisso e apresenta novidades: realizou-se uma sugestão de um projeto de lei com todo 119 

um embasamento e uma justificativa. A justificativa foi encaminhada à Casa Civil e há a 120 

probabilidade ser levada adiante pelo governo, mas carece ainda de alguns trâmites. O assessor 121 

expressa que existe um decreto onde consta que todos os processos provenientes de uma 122 

secretaria devem contemplar alguns critérios primordiais, sendo um destes critérios a questão 123 

financeira, em que comprove a viabilidade de tal sugestão ou processo. Requereu-se, assim, o 124 

apoio de uma articulação política com o departamento. Já acerca do Projeto 60 Mais, relatou que 125 

houvera três encontros com palestras em que se obtiveram bons resultados. Explanou a respeito 126 

do curso que se encaminha junto com a SANEPAR de operação dos smartfones para pessoas 127 

idosas de todos os municípios em que houver demanda. O curso é ministrado para uma turma de 128 
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no mínimo vinte e cinco idosos, com a carga horária de nove horas dividida em três dias de três 129 

horas. Por fim, os novos coordenadores da equipe da Pessoa Idosa apresentaram-se. 6. 130 

Apresentação: Dados do índice de violência da pessoa idosa no Estado do PR: O Tenente 131 

da Polícia Militar, Márcio Lopes Takayasu, representante da Terceira Sessão do Estado Maior da 132 

Corporação, sessão de planejamento. O Tenente Márcio relatou o informe de atendimento à 133 

pessoa idosa, como demandado, onde se procurou realizar uma extração de dados públicos nas 134 

plataformas de atendimento de boletim de ocorrência. Os dados extraídos foram do ano de dois 135 

mil e dezoito e contempla a abrangência de todo o Estado do Paraná. O Tenente expôs que as 136 

ocorrências envolvendo idosos compõem cinco por cento de todas as ocorrências do Estado, com 137 

um número em torno de quarenta e três mil. Dos primeiros dados apresentados, elencou-se dez 138 

municípios em números absolutos quanto à quantitativa de ocorrências envolvendo idosos. Na 139 

segunda tabela ilustrou os dez principais municípios quanto à taxa, da qual a média do Paraná 140 

está em 2.5, como registra. Apresentou desta forma, a tabela das taxas na reunião. Já na seguinte 141 

tabela exibiu as principais naturezas de ocorrências envolvendo idosos, estando em primeiro lugar 142 

o atendimento de acidente, sendo o idoso envolvido na ocorrência tanto como vítima, como 143 

agente, como noticiante, como noticiado, testemunha ou qualquer envolvimento da pessoa idosa. 144 

Em relação à condição do idoso durante a ocorrência, a condição de vítima representa oitenta por 145 

cento do todo. Expressou também que sessenta e cinco por cento das ocorrências são de idosos 146 

do gênero masculino. A respeito do estado civil, os idosos são casados na grande maioria das 147 

ocorrências. Enquanto acerca do grau de instrução, o maior percentual registra um nível de 148 

escolaridade dos envolvidos. Na tabela em que se relatam as principais ocorrências em que os 149 

idosos são vítimas, em primeiro lugar desponta o furto qualificado, seguido de ameaças e roubos. 150 

Em um panorama geral, a pessoa idosa na ocorrência costuma ser vítima, casada e com o 151 

primeiro grau incompleto. Depois, o Tenente apresentou três gráficos em que se realiza a variação 152 

das ocorrências nos últimos cinco anos, de dois mil e quatorze a dois mil e dezoito. Nesta 153 

variação, percebeu-se o aumento de cinquenta e cinco por cento das ocorrências, com o registro 154 

em dois mil e quatorze de vinte e sete mil ocorrências e chegando em dois mil e dezoito com 155 

quarenta e três mil. A porcentagem de aumento da variação de ocorrências com o idoso foi 156 

significativamente maior do que a variação de todas as ocorrências, que registrou aumento de 157 

vinte e sete por cento. Por fim, o Tenente Márcio explicita que a análise fria dos dados é leviana se 158 

começa a considerar-se que o idoso passou à uma situação de maior exposição; reitera, assim, 159 

que os casos precisam sem analisados em sua particularidade. A partir de então, iniciou-se o 160 
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espaço para questionamentos ao Tenente. A conselheira Claudia Costa Carneiro (Ação Social 161 

do Paraná) perguntou se o acesso ao número de ocorrências está mais propício ou se a violência 162 

realmente aumentou. O Tenente Márcio respondeu que o Paraná, apesar de ter aumentado o 163 

número de ocorrências em número gerais, tem apresentado mais dados positivos, o que atesta 164 

uma redução no número de violência, além de relatar não possuir o registro sobre o 165 

envelhecimento da população paranaense – fato elucidado pela Sr. Manuel, que usufruiu de 166 

alguns exemplos para ilustrar que realmente a população tem envelhecido. O Tenente ainda 167 

registrou o trabalho da corporação embasado nos estatutos, o que proporciona uma ação 168 

diferenciada à pessoa vulnerável, a qual a pessoa idosa está inclusa, além do trabalho de 169 

formação neste sentido. A conselheira Fernanda da Rocha Salles (Lar dos Idosos Recanto do 170 

Tarumã) questionou quais os tipos de acidente são mais recorrentes nas ocorrências, expondo a 171 

intencionalidade de intervenção do conselho neste sentido. O Tenente informou que tal análise 172 

qualitativa envolve principalmente acidentes de trânsito e acidentes domésticos. A esta 173 

problemática, o Presidente Jorge Nei informou que fora encaminhado à Assembleia Legislativa a 174 

regulamentação dos patinetes elétricos, visto que os patinetes estão em alto movimento em local 175 

impróprio ou são deixados em local impróprio, fala reiterada pelo Tenente que indica haver o 176 

registro de acidentes de idosos com tais patinetes. 7 – Apresentação: Plataforma Longe Viver – 177 

Banco Itaú: o Sr. Luis Eduardo Mercês, da área de relações institucionais do Banco Itaú, relatou 178 

que há diversas causas que o banco realiza junto com a sociedade que é articulada na 179 

Associação Itaú Viver Mais. A partir disso, explicou que se passou por uma revisão da estratégia 180 

da entidade, pensando como apoiar mais iniciativas que fossem beneficiar a política pública da 181 

pessoa idosa. Desta maneira, contratou-se o Edu Ferreira, um dos consultores, que formulou 182 

pesquisas onde se pode perceber formas de iniciativa para introduzir boas práticas no Brasil. 183 

Assim, apresentou-se um breve vídeo a respeito do envelhecimento da população mundial e dos 184 

problemas e riscos que isto traz. Com isso, a plataforma Longe Viver nasce de tal perspectiva, 185 

visualizando, inclusive, uma reconfiguração das necessidades que a sociedade passará como a 186 

redução do número de babás para o aumento do número de cuidadoras. Nas metodologias a este 187 

respeito aplicadas em outros países, O Sr. Edu relatou que a plataforma tenta apreender e aplicar 188 

algumas o quanto antes, já que o Brasil será atropelado pela velocidade das mudanças, visto o 189 

pouco tempo em que ocorrerão, e não conseguirá se valer do bônus demográfico. Seguindo o 190 

exemplo de Manchester, apresentou o processo para tratar da pessoa idosa e atrair demais 191 

indivíduos: trabalho com o engajamento, diagnóstico tentando entender os problemas da cidade, 192 
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diálogo de atores com a sociedade sobre o tema – como a defensoria pública e as delegacias do 193 

idoso - , plano estratégico, engajamento da iniciativa privada e, por fim, o compartilhamento de 194 

melhores práticas. O Sr. Edu expôs que se tentou realizar tais medidas no Brasil e obteve-se 195 

resultado positivo. No entanto, avaliou-se que a dimensão que se gostaria seria inviável 196 

financeiramente. Por isso, inspirado em políticas de ponto zero, criou-se a plataforma Longe Viver. 197 

O intuito da plataforma é compartilhar conhecimento a respeito das melhores práticas hoje feitas 198 

no Brasil. O segundo grande elemento, explicita ainda, é o que nomeiam de franquia. A partir das 199 

recomendações de melhores práticas, gerar trilhas de conhecimento em uma linguagem 200 

acessível. Ressalta ainda o tema da ferramenta estatística, em que uma grande plataforma 201 

disponibilize os dados públicos, uma instrumentalização das informações. Dentro da plataforma, 202 

elucida, comparam-se as principais dimensões com uma análise estatística. Demonstra também 203 

que há cidades onde há maior área de ponderação do censo, em que se tem maior validade 204 

estatística. E, aponta ainda, as principais dimensões: de hábitat, de consumo, cultura e educação, 205 

de finanças, trabalho e renda da população, de cidadania, saúde, bem-estar e segurança, de rede 206 

de apoio social e de conectividade e acesso à informação. O Sr. Luís ressalta a importância 207 

adesão de outras empresas à plataforma, engajadas na temática e sobre a relevância de que as 208 

gestões deixem um legado a respeito do assunto a fim de que se traçasse um caminho contínuo. 209 

Após a exposição, iniciaram-se os questionamentos e discussões com um bloco de três 210 

perguntas. Iniciando, o conselheiro Manoel Tadeu Barcelos (CPPI/SEJUF) questiona por que 211 

Curitiba não foi contemplada nas medidas aplicadas aos grandes centros no Brasil. Dr. Luís 212 

justifica que a escolha aconteceu por conta de um maior envolvimento e aproximação que a 213 

instituição já tinha com os conselhos das cidades. Já o conselheiro Mauro Cachel (SEET), 214 

apontou, questionando, a ausência da área do esporte. Dr. Edu respondeu que se considerou o 215 

tema como lazer e recreação, mas ressaltou não ter aporte e bagagem profissional para tratar 216 

sobre o assunto, além da questão dos dados a nível nacional, que fora de onde as dimensões 217 

surgiram. Com os dados locais, a construção é feita ao longo do processo em interação com os 218 

cientistas de dados. A conselheira Dulce Darolt (SEJUF) questionou ainda se a questão do Bem 219 

Viver é contemplada enquanto qualidade de pesquisa. Dr. Edu responde que algumas questões 220 

referentes a esse tema estão associadas à carga genética e a como se vive, o que é sim levado 221 

em consideração. Por fim, o Sr. Urandy Ribeiro do Val (Fórum Paranaense da Pessoa Idosa), 222 

fez uma colocação para que se articule uma simplificação na forma de se destinar as doações e a 223 

realização de campanhas junto aos clientes Itaú para que doem. Sr. Luís relata que se faz 224 
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campanhas internas com os colaboradores e aponta que depende dos processos internos com a 225 

receita federal sejam concluídos. Sr. Edu, aponta também, que houve, inclusive, uma migração do 226 

foco de apoio e investimento do voluntariado do Itaú das crianças para os idosos, com incentivo a 227 

casas de apoio e afins. Após agradecimentos, encerrou-se a parte da manhã da reunião. Período 228 

da tarde. 8. Relatório das Comissões – início às 13h30: No retorno da reunião, iniciou-se a 229 

relatoria das comissões. 8. 1. Comissão de Orçamento, Financiamento e Fundo:  Pauta: 3.1 – 230 

Pauta CEDI Permanente – Informes do Sistema Fundo a Fundo – SIFF/ Técnica Louise:  231 

PAGAMENTOS - QUADRO 1 – REPASSES DO FIPAR, NÚMERO DE MUNICÍPIOS 232 

CONTEMPLADOS E VALOR EFETIVAMENTE PAGO POR ANO – PARANÁ: Incentivo Garantia 233 

dos Direitos da Pessoa Idosa 2017 – 36 municípios – R$ 1.940.000,00; 2018 – 165 municípios – 234 

R$ 9.309.997,85; 2019 – 5 municípios – R$ 280.000,00 – total 206 municípios – valor de R$ 235 

11.529.997,85 - FONTE: Relatório do SIAF – SEFA-PR – até 15 de julho de 2019. A planilha de 236 

pagamento (de 2018 em diante) está disponível no site da secretaria abaixo do link que leva para 237 

o Sistema de Acompanhamento do Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo (SIFF) e dentro do 238 

próprioSIFFhttp://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/Sistema/Pagamentos_Fundo239 

_Fundo.pdf. Quanto à prestação de contas, tendo em vista o ciclo de cinco etapas: a) relatório de 240 

gestão físico-financeira prestado pelo município e aprovado pelo seu conselho municipal; b) 241 

parecer do escritório regional; c) parecer da área financeira; d) parecer da área técnica 242 

responsável pela organização e operacionalização deliberação estadual; e) apresentação ao e 243 

decisão do conselho estadual. Dia 10 de junho de 2019 iniciou a prestação de contas referente ao 244 

período do pagamento até 31 de dezembro de 2018, para a etapa dos municípios, 40 dias até 20 245 

de julho de 2019. Depois há mais 20 dias para complementos ou correções. Foram abertas 246 

apenas para prestação de contas dos municípios que receberam recursos em 2017. Aqueles que 247 

receberam em 2018 serão abertas em início de agosto, junto com os demais processos do Fundo 248 

a Fundo. Apenas 6 municípios não terminaram a prestação de contas no prazo inicial de 40 dias: 249 

Bela Vista da Caroba, Jussara (botão), Munhoz de Mello, Piên (botão), Rio Negro (Botão) e São 250 

Jorge do Oeste. Como diz a resolução reabriu-se apenas para estes o tempo de complementos e 251 

correções de mais 20 dias, avisando-se os Escritórios Regionais. Parecer da Comissão: CIENTE. 252 

Parecer do CEDI: Ciente. 3.1.1 – Restos a pagar da Deliberação 01/2017 – Propostas de obras 253 

para transformação em convênio. Relato: São 11 municípios ainda pendentes. Será 254 

considerado a alteração da deliberação 01/2017 CEDI, art. 5º nos seus dois parágrafos, para criar 255 

o modelo de Plano de trabalho que se adéque à legislação. Parecer da Comissão: APROVADO. A 256 

http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/Sistema/Pagamentos_Fundo_Fundo.pdf
http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/Sistema/Pagamentos_Fundo_Fundo.pdf
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comissão sugere que a área técnica entre novamente em contato com os municípios, informando 257 

sobre o trâmite e o tempo para formalização, bem como o valor a ser repassado e a necessidade 258 

do aporte de contrapartida, para que eles ratifiquem a decisão de executar o recurso em Obras. 259 

Parecer do CEDI: Aprovado. 3.2 – Balancete de Junho/2019: A técnica Marcela apresentou o 260 

Balancete do mês de Junho/2019. Parecer da Comissão: CIENTE. Parecer do CEDI: Ciente, 261 

com o envio do documento por e-mail. 3.3 – Protocolo Digital 15.740.062-2 – Município de 262 

Bituruna – Solicita doação de um ônibus para atividades da terceira idade. Ofício nº 263 

185/2019-GAB do município de Bituruna, solicitando a doação de um veículo ônibus para atender 264 

as demandas da Terceira Idade. Parecer da Comissão: Encaminhar o protocolo para 265 

DPPI/SEJUF para manifestação quanto ao solicitado pelo município. Parecer do CEDI: 266 

Aprovado. 3.4 – Projeto Ação Social Paraná – Centro de Convivência para Idosos Santo 267 

Expedito. A Ação Social do Paraná apresentou o Projeto “Centro de Convivência para Idosos 268 

Santo Expedito” para inclusão no Banco de Projetos, no valor de R$ 877.140,89, com previsão de 269 

atendimento de até 150 idosos em grupos de convivência comunitária, semanalmente, sendo 100 270 

vagas para Curitiba e 50 para os municípios de Campo Magro, Campo Largo, Almirante 271 

Tamandaré e Araucária. Parecer da Comissão: APROVADO. Parecer do CEDI: Aprovado. 3.5 – 272 

Pauta Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores. Não há 273 

pendências. Parecer da Comissão: CIENTE. Parecer do CEDI: Ciente. Inclusão de Pauta: 3.6 274 

– Protocolo Digital 15.892.073-5 – Solicita prorrogação do prazo para captação de recursos 275 

– Del. 030/2017 – CEDI – Hospital Angelina Caron. O Hospital Angelina Caron encaminha ofício 276 

nº 85/2019, solicitando prorrogação de prazo do Projeto “ Mais Saúde aos Idosos” do Banco de 277 

Projetos, por mais 02 anos, a partir de 06/12/2019. Parecer da Comissão: APROVADO, 278 

conforme previsto no art. 9º e parágrafos da Del. 014/2017-CEDI, por mais 02 anos, encerrando 279 

em 06/12/2021. Parecer do CEDI: Aprovado.  8.2. Comissão de Políticas Públicas e 280 

Comunicação: Da composição e plenária: 23/07/2019. Coordenador: Fernanda Salles, Relator: 281 

Damary Mariângela Sepulveda Escobar. Pauta: 1.1 – Projeto Ação Social Paraná – Centro de 282 

Convivência para Idosos Santo Expedito: Relato:  Conselheira Cláudia da Ação Social do 283 

Paraná apresentou o projeto do Centro de convivência para idosos Santo Expedito para inclusão 284 

no banco de projetos para arrecadar recursos financeiros via imposto de renda para a 285 

implantação. Sugestão da comissão: Fazer uma comunicação em redes sociais da Deliberação 286 

014/2017 CEDI com o intuito de instruir as organizações sobre os procedimentos para inscrição. 287 

Parecer da Comissão: Sugere-se que os projetos aprovados pelo CEDI estejam disponíveis no 288 
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site do CEDI. Parecer do CEDI: Aprovado o Projeto. Encaminhamento da sugestão a 289 

comunicação, para que seja realizado nos moldes do site do CEDCA. 1.2- Criação de Lei 290 

Federal para cota de idosos em empresas (retorno da reunião passada): Relato: Decisão: 291 

Projeto de Lei do Senado n° 154, de 2017 –Autoria Senador Pedro Chaves PSC/MS. Arquivada 292 

ao final da Legislatura (art. 332 do RISF) 21/12/2018 - ARQUIVADA AO FINAL DA LEGISLATURA. 293 

Parecer da Comissão: Como o Projeto 154/2017 foi arquivado, solicitar aos senadores do Paraná 294 

apoio ao projeto PLS 60/2009 que altera o estatuto do idoso para instituir cotas de idosos no 295 

serviço público (Art.27 A). Parecer do CEDI: Aprovado, com envio de ofício aos senadores do 296 

Paraná. 1.3 – Ofício 297/2019 – MPF – Promoção de Arquivamento/ Atendimento INSS de 297 

Maringá: Relato: Expedido Ofício 48/2019 pelo CEDI em 12 de junho de 2019 para Procuradora 298 

da República Danielle Dias Curvelo. O colegiado comunicou o MPF e o CNDI para conhecimento 299 

e providências e o colegiado realizou uma campanha com os conselhos municipais e conselho do 300 

idoso sobre o requerimento do BPC. Parecer da Comissão: Ciente. Parecer do CEDI: Ciente. 301 

1.4 – Ofício 039/2019 – CMDI de Tijucas do Sul –Envia Moção de Repúdio: Na data 21/04 o 302 

CEDI se manifestou desfavoravelmente ao Decreto 09759/2019 enviando o comunicado - 303 

Orientação aos conselhos municipais e conselho nacional. Parecer da Comissão: Sugere-se 304 

reenvio do comunicado ao conselho de Tijucas do Sul. Parecer do CEDI: Aprovado, com envio 305 

também de ofício de agradecimento. 1.5 -  Protocolo digital 15.760.457-0  Projeto de lei 306 

274/2019 do Deputado Estadual Dr Batista de 16/04/2019: Proíbe as instituições financeiras, no 307 

âmbito do estado do Paraná, de ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro com 308 

aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica - Protocolado na secretaria de estado 309 

da ADM e PREV e a SEJUF encaminhou para o CEDI no dia 15/05. Parecer da Comissão: Ciente 310 

e de acordo. Responder oficialmente o protocolado. Parecer do CEDI: Aprovado. Inclusões de 311 

pauta: 1.6 -  Manifestação do CEDI a respeito da prova de vida para idosos beneficiários do 312 

INSS com base na resolução número 677 de 21/03/2019 do INSS e o art. 10 do estatuto do 313 

idoso. Parecer da Comissão: Envio de ofício ao INSS ressaltando o que dispõe a Resolução 677 314 

de 21/03/2019, solicitando a divulgação junto as instituições financeiras. Parecer do CEDI: 315 

Aprovado. 1.7 -  Nota de repúdio ao decreto 9893 de 27/06/2019 que dispõe sobre a 316 

composição do CNDI. Parecer da Comissão: Envio de ofício aos Deputados Federais do 317 

Paraná, solicitando manifestação de apoio a PDL 454/2019 e a ADI 6121/DF. Parecer do CEDI: 318 

Aprovado. 1.8 -  Debate sobre decreto nº 9.921,de 18 de julho de 2019 (Art. 18) Consolida 319 

atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática da 320 
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pessoa idosa. Parecer da Comissão: Sugestão de que a pauta seja apreciada na próxima 321 

reunião do CEDI, com a disponibilização do material a todos os conselheiros. Parecer do CEDI: 322 

Aprovado, com envio de convite a Dr. Rosana/MP, para a reunião de Setembro (verificação de 323 

agenda). 8.3. Comissão de Normas e Fiscalização: Relator: Cristina Aparecida Gameiro Ferreira 324 

de Souza. Apoio Técnico: Paulo de Souza Rolim Filho, Matheus Aumondes Nascimento. 325 

Colaboradores: Urandy Ribeiro do Val, Fernanda Salles, Antônio Carlos Santos Lima, Jorge Nei 326 

Neves. 4.1 – Preposição do Prêmio para ações e experiências de destaques positivos na 327 

Política da Pessoa Idosa nos municípios (encaminhamento da comissão de 328 

acompanhamento aos Conselhos): Relato: Propõe-se uma premiação aos municípios de 329 

notoriedade com as boas práticas relacionadas a pessoa idosa, visando através do 330 

reconhecimento, estimular o bom uso dos recursos e por consequência a melhor qualidade de 331 

vida a pessoa idosa. Parecer da Comissão: Buscar formas alternativas e versáteis de avaliação 332 

dos planos e elaboração dos critérios para a concessão dos prêmios. A proposta segue para a 333 

comissão de financiamento e fundo para deliberação dos valores do recurso. Encaminhe-se para 334 

a DPPI a fim da elaboração do edital e do parecer técnico financeiro e jurídico para a proposta. 335 

Parecer do CEDI: Aprovado. 4.2 – Denúncia – solicitação de autorização judicial: Relato: 336 

Denúncia referente ao impedimento de visita entre membros da mesma família, envolvendo uma 337 

pessoa idosa, por motivos financeiros, com a ocorrência de ameaças. Parecer da Comissão: 338 

Orienta-se através de correio eletrônico, que a denunciante procure a promotoria de São José dos 339 

Pinhais a fim de recorrer ao promotor específico que também cuide da pessoa idosa e que 340 

procure o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para pedir assistência ao caso. 341 

Parecer do CEDI: Aprovado, com envio de ofício ao MP/PR. 4.3 – Verificação -Acompanhantes 342 

de pessoas idosas no hospital do PR: Relato: Segundo relatos de pessoas do interior do 343 

Estado do Paraná, ainda existem exigências hospitalares de que acompanhantes de idosos sejam 344 

do mesmo sexo. Parecer da Comissão: A fim de garantir os Direitos resguardados pelo Artigo 16 345 

da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, deve-se acionar a Dr.(a) Rosana do CAOPP, para que 346 

através das Promotorias do Estado, seja orientado aos hospitais sobre o cumprimento primordial 347 

da Lei. Parecer do CEDI: Aprovado. 4.4 – Ofício 106/2019 – SESP – Criação da Delegacia 348 

Especializada de Proteção à Pessoa Idosa: Relato: O Delegado de Polícia Civil Rafael Ferreira 349 

Vianna esclarece que a PC/PR se encontra em processo de elaboração de planejamento 350 

estratégico para posterior implantação de unidades policiais. Parecer da Comissão: Entende-se, 351 

compreensivamente, ciente dos fatos relatados e aguardando novos pareceres sobre o 352 
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planejamento para a pessoa idosa do Departamento de Polícia Civil. Parecer do CEDI: Será 353 

agendado reunião com o Secretário da SESP, MP, e com a comissão do CEDI, para deliberação 354 

do assunto, onde o conselheiro Matheus ficará responsável pela intermediação da agenda. 4.5 – 355 

Pauta Permanente - Acompanhamento e pendências das reuniões anteriores: Relato: 356 

Reunião pendente da CRIAI, sobre o pedido de regulamentação do seguro contra terceiros 357 

referentes ao uso de patinetes eletrônicos. Parecer da Comissão: Ressalta-se que a questão 358 

permanece com os mesmos entendimentos anteriores devido ao fato de se continuar pendente. 359 

Parecer do CEDI: Aguarda-se nova agenda da reunião com o CRIAI. 8.4. Comissão de 360 

Acompanhamento aos Conselhos Municipais: Comissão e Plenária: 23/07/2019. Coordenador: 361 

Dulce Maria Darolt. Relator: Vera Lucia Marcelino Rosa. 2.1 – Conferência Municipal – 362 

Município de Adrianópolis: Relato: O Município de Adrianópolis Informa através de e-mail e 363 

também através de diálogo por telefone com o Presidente Jorge e a gestora Maria de Fátima 364 

Paiva Bassete, que não conseguirão realizar a Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa, pois 365 

nem o Conselho do Idoso constituído eles têm. Foi sugerido que eles façam um Encontro 366 

Temático, e que encaminhem o quanto antes o resultado. A gestora disse que irá propor este 367 

Encontro, e enviará na próxima semana a decisão. Parecer da Comissão: Enviar ofício para o 368 

município, formalizando o acordo feito por telefone com a gestora. Parecer do CEDI: Aprovado, 369 

com envio de ofício, ressaltando a importância da agilização do processo da criação do 370 

conselho municipal. 2.2 – Organização da Reunião Ampliada e Descentralizada: Relato: O 371 

Presidente Jorge informa que nos dias 27 e 28 de agosto ocorrerá a Reunião Ampliada no 372 

Município de Guarapuava. Foi encaminhado of. Circ. 04 para os municípios da região de 373 

Guarapuava, convidando para o evento no dia 27, quando acontecerá a capacitação de 374 

Conselheiros. E no dia 28 acontecerá a Reunião do CEDI. Informalmente já foi solicitado o Espaço 375 

na Universidade Estadual do Centro-Oeste: UNICENTRO. Na próxima semana o Presidente Jorge 376 

já marcou agenda com a Universidade e com a Gestão da Assistência Social. Estima-se um total 377 

de 100 pessoas, fora os alunos dos cursos da Universidade, os quais poderão participar. Relativo 378 

ao palestrante foi sugerido convidar a Técnica Adriana Santos Oliveira, com a qual já foi 379 

conversado. Parecer da Comissão: A Comissão concorda com o convite a palestrante 380 

Adriana. Solicita-se a SEC abertura de inscrição da capacitação do dia 27/08 pela ESEDH, 381 

para fornecer certificado. Sugere-se que o Coffee seja fornecido pelo FIPAR. Inscrição: 05 382 

por município – inscrição pela ESEDH com divulgação no site do CEDI. Programação: Palestra – 383 

Adriana Santos de Oliveira (período da manhã); Capacitação técnica de gestão financeira com a 384 
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técnica Louise (período da tarde); Envio de ofício as Secretarias/ representantes gov; Definição do 385 

local para divulgação; Fornecimento do Coffee: solicitação ao ER para a viabilização de parcerias 386 

junto a empresa e/ou a SMAS de Guarapuava;  27/08 – Reunião Ampliada – 09h00 às 17h00; 387 

28/08 – Reunião Descentralizada – 08h30 às 12h00. Parecer do CEDI: Aprovado 2.3 - Pauta 388 

Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores: Parecer da 389 

Comissão: Sem pauta pendente. Parecer do CEDI: Ciente. 9. Informes dos Conselheiros, 390 

Fiscalizadores e Colaboradores: Dando sequência à reunião, iniciaram-se os informes. O 391 

Presidente Jorge Nei expôs duas questões: a necessidade de se criar uma comissão temporária, 392 

com quatro pessoas no máximo, de acompanhamento para os trabalhos da plataforma Longe 393 

Viver, a fim de gerar uma apropriação do formato e identificar a forma de trabalho. Definiu-se, 394 

assim, o Matheus, a Fernanda, a Dulce e a Terezinha como membros de tal comissão. A outra 395 

questão refere-se à recomposição da comissão de seleção do edital 001/2017, onde para tal 396 

determinação e vaga, definiu-se pela conselheira Dulce Darolt (SEJUF).  Dos avisos, a secretária 397 

Juliana Muller relatou sobre a reunião no tribunal de justiça no dia trinta e um de julho às quatorze 398 

horas, acerca do revertimento dos valores das multas previstas no estatuto do idoso; também no 399 

dia trinta e um a reunião de comissão temporária do CEAS sobre os territórios da juventude. O 400 

presidente Jorge Nei informou ainda acerca da reunião ampliada do CEDI em outubro, com a 401 

presença da presidente do Conselho Nacional do Idoso. Por fim, o Sr. Davi, diretor executivo da 402 

Associação Comunitária Presbiteriana, apresentou-se e exprimiu acerca dos projetos de 403 

acolhimento que a associação trabalha. 9.1 – Novo Golpe às pessoas aposentadas: o Sr. José 404 

Maia, do SETI, relatou que recebeu uma intimação do Ministério Público Estadual para dar um 405 

depoimento, pois seu nome apareceu em uma lista de pessoas aposentadas que estão sendo 406 

violentadas quanto a seus direitos de cidadão e consumidor, com o desconto de seguros que não 407 

foram adquiridos nem requisitados pelo próprio. Assim, informou, seu depoimento serve de alerta 408 

e instrução. A Sra. Adelaide expressa já ter relatado acerca do problema em outra oportunidade, e 409 

elucida que um ofício já fora encaminhado, novamente, à Paraná Previdência. O presidente 410 

agradeceu a presença de todos/as e encerrou a reunião. A presente ata foi redigida pelo estagiário 411 

Gabriel de Franco Rocha, sendo a Juliana Muller, a Secretaria Executiva. Após aprovada, este 412 

documento será pulicado no DIOE e inserido no site do CEDI/PR.   413 

  414 


