
 
 
 
 

 
 
 

 

 

RELATÓRIO – REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA 

CEDI/PR – AGOSTO/2019 

GUARAPUAVA – PR 

 

 

1 – Aprovações das atas  (Fevereiro/ Março/Abril e Maio): 

Parecer CEDI: Aprovado 

 

2 -  Aprovação Ad Referendum 003/2019: 

Documento realizado dia 15/08/2019, referente a participação da conselheira Adriana Santos de Oliveira 

no Seminário da Estratégia Amigo da Pessoa Idosa e da Rede Global de Cidades e Comunidades 

Amigáveis à Pessoa Idosa – 19/08 no município de Francisco Beltrão. 

Parecer CEDI: Aprovado 

 

3 - XI Encontro Nacional do Fórum Nacional de Pessoas Idosas  - Manaus: 

Evento a ser realizado nos dias 17 a 19 de Novembro/2019. 

Definição dos participantes: 

Representantes GOV:  Dulce/SEJUF 

Sociedade Civil – Laura/Associação de Proteção ao Idoso de Ourizona de Maringá 

Parecer CEDI: Aprovado 

 

4 -  Alteração do calendário das reuniões (Setembro e Novembro): 

Devido a alteração da data da VII Conferência Estadual dos Direitos do Idoso, segue a proposta de 

alteração do calendário das reuniões do CEDI: 

Setembro (anteriormente agendada somente para o dia 25/09) 

25/09  das 09 às 12h - comissões 

25/09  das 13h30 às 18h - plenária com as apresentações (Dr. Rosana – MP/PR – Decreto 9921 – art. 18 

-  debate referente as entidades da administração pública e as instituições privadas prestadoras de serviços 

à população idosa e com a Cássia e Fernanda do Asilo São Vicente – ILPI) 

26/09  das 09h às 12h – Plenária (inclusão da apresentação da SEET sobre evento) 

Parecer do CEDI: Aprovado  

 

Outubro – permanece dia 23/10 – Reunião Ampliada – Curitiba 

- 23/10 – Plenária – Descentralizada – 09h às 12h. 

- 23/10– 14h00 às 18h00 - Ampliada com a presença da palestrante Lúcia Secoti; 



 
 
 
 

 
 
 

 

- Verificar espaço para a Ampliada (OAB/Tribunal de Justiça/ Matheus responsável); 

- Verificar espaço para a realização das comissões no dia 22/10 a tarde ou no dia 24/10 de manhã. 

Parecer do CEDI: Aprovado  

 

Novembro (anteriormente agendado para o dia 20/11) 

Nova proposta: 

11/11 – Comissões e plenária 

Parecer do CEDI: Aprovado  

 

Dezembro (anteriormente agendada para o dia 04/12) 

Nova proposta: 

27 e 28/11 – Comissões e plenária 

Parecer do CEDI: Aprovado  

 

5 -  Relato da Comissão Organizadora da VII Conferencia Estadual dos Direitos do Idoso: 

Reunião realizada dia 14/08/2019, onde foram apreciadas as seguintes pautas: 

- proposta de alteração da data da Conferência (anteriormente prevista para ocorrer nos dias 16,17 e 18/10) 

-  Apresentação e Análise do Manual do participante/ que está em construção; 

- Organização prévia do trabalho de sistematização das deliberações dos conselhos municipais, período a 

definir; 

- Organização prévia da equipe que realizará o trabalho dos grupos nos eixos temáticos. 

Proposta da nova data: 

12, 13 e 14 de Novembro 

Encaminhamentos – Comunicação aos municípios e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, inclusão de nota informativa no site do CEDI. 

Próxima reunião da Comissão – 10/09 -a tarde. 

Parecer CEDI:  Aprovado 

 

6 -  Relato da Comissão Plataforma Longe Viver: 

Reunião realizada dia 15/08/2019, com a presença dos conselheiros: Matheus, Adriana, Jorge, Terezinha, 

Fernanda, José Maia, Dulce e o Dr. Castellano. 

RELATO: Foi realizada uma apresentação da Plataforma Longe Viver pelo consultor Eduardo Ferreira e 

como o acesso aos dados podem otimizar a utilização dos recursos e do trabalho do Conselho Estadual. 

A reunião inicialmente teve o propósito de apresentar a proposta a todos os presentes e estabelecer as 

estratégias para as próximas ações da comissão. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

ENCAMINHAMENTOS: Será disponibilizado ACESSO À FERRAMENTA Plataforma Longe Viver; Cada 

uma dos presentes irá trazer para o próximo encontro os apontamentos de novas informações para 

integrar a base de dados; Cada entidade/representação trará contribuições dentro da sua experiência de 

atuação para contribuir com o diagnóstico; A nova reunião ficou agendada para o dia 10/09 às 9:30. 

Parecer da Comissão:  Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado – reenviar o material aos conselheiros, incluir a Lourdinha na comissão 

e verificar a participação da Marcela na reunião do dia 09/09 a tarde com o Eduardo. 

 

7 - Relato da Comissão Tribunal de Justiça: 

Reunião realizada dia 31/07/2019 no MP/PR, com os seguintes participantes: Dr. Castellano, Jorge, Pricila, 

Matheus, Araújo, Marcela e Dra. Rosana, que teve como objetivo a verificação da captação dos recursos 

para o FIPAR.  

Parecer CEDI: Envio de ofício ao MP solicitando orientação quanto a realização da análise técnica 

e jurídica da Lei de Criação do Fundo, para viabilização do recebimento dos recursos oriundos das 

multas do DETRAN. 

 

8 - Protocolo Digital: 15.892.073-5 – Solicitação de Prorrogação de prazo para Captação de Recursos 

– Projeto Mais Saúde aos Idosos: retirado de pauta – já foi pautado na comissão de financiamento – 

ofício 066/2019. 

Envio do ofício 093/2019 – por e-mail no dia 14/08, solicitando alteração do Plano de Aplicação do Projeto 

“Mais Saúde aos Idosos”, referente ao item “ Poltrona Observações”, de 42 unidades. 

A SEC realizou consulta a Central de Convênio para verificação com relação ao trâmite, onde obteve-se a 

resposta, de que a alteração deverá ser aprovada pelo CEDI. 

- Inclusão do Projeto “Melhor Cuidado aos Idosos” no SISTAG- 

Parecer do CEDI: As pautas deverão ser encaminhadas à Comissão de Financiamento. 

Solicitar ao representante do Angelina Caron a realização da apresentação do novo projeto na 

comissão de Políticas e de Financiamento na próxima reunião.  

 

9 - Protocolo Digital: 15.740.062-2 – Doação de ônibus – Solicitação do município de Bituruna: 

Ofício nº 185/2019-GAB do município de Bituruna, solicitando a doação de um veículo ônibus para atender 

as demandas da Terceira Idade. Conforme encaminhamento da reunião de Julho, o protocolo foi 

encaminhado a DPPI para análise, onde conforme a informação técnica 001/2019, o município de pequeno 

porte I deverá verificar a possibilidade de adquiri o veículo solicitado com recursos por meio da política de 

Assistência Social. 

Parecer CEDI: Envio de ofício ao município com a cópia da Informação Técnica. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

10 –  Prorrogação do Edital 001/2018: 

Proposta de alteração do cronograma das fases do Chamamento Público 001/2018, devido a falta de 

tempo hábil para a realização das análises até 30/09/2019. 

Encaminhamento: Envio da minuta da deliberação referente a alteração do cronograma para análise 

da DPPI, com posterior aprovação Ad Referendum.  

 


