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COMPOSIÇÃO/ PARTICIPANTES

Nome Entidade/Órgão
MANOEL TADEU BARCELOS 

 SEJUF

VERA MARCELINO DA ROSA
 SEAB

JOSÉ ARAÚJO DA SILVA
 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ

JORGE NEI NEVES 
ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASFAPIN

CLEUSA MOREIRA 
SEAP

SERGIO RENE ASSIS  IPC - 

Apoio Técnico: LUAN BUENO SILVÉRIO 

2.1 – Pauta Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores:
Relato:  Reenvio do ofício circular 008/2019 – CEDI/PR aos 27 municípios (Prefeito, Secretário,
MP/PR, Câmara Municipal) que não tem Conselho, Plano, e nem Fundo via os ERs, solicitando
resposta.
Parecer da Comissão: Não foi reenviado o ofício, devera ser feito o mais breve possível.
Parecer do CEDI: Aprovado, com reenvio do ofício sem a menção ao ARCPF. 

Relato: Ratificar o ofício 134/2019 – CEDI, elencando que a referida proposta pode ser utilizada
também aos outros departamentos da SEJUF que realizam o acompanhamento do ARCPF junto
aos municípios. 
Parecer da Comissão: fazer o reenvio do ofício, para receber uma resposta oficial do NI (Núcleo
de Informática)
Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da comissão. 

Análise da situação do ARCPF dos municípios:
Relato:  Reenvio  do  ofício  circular  008/2019  –  CEDI/PR aos  municípios  (Prefeito,  Secretário,
MP/PR, Câmara Municipal)  que não tem nem Conselho,  nem Plano,  nem Fundo via os ERs,
solicitando resposta e apoio na mobilização junto aos municípios. Verificar a planilha atualizada da
Adriana. Foi sugerido também que DPPI mobilize junto ao secretário da SEJUF a realização de
lives  (ou  vídeo)  sobre  a  importância  da  organização  dos  conselhos  nos  municípios  para  o
fortalecimento da política do idoso. O técnico Manoel da DPPI deverá realizar o contato com os
prefeitos e/ou secretários dos municípios que não possuem conselho.
Relato 02:  O reenvio  do  ofício  não  foi  realizado,  e  precisa  ser  feito  o  mais  breve  possível.
Segundo informações da chefe do DPPI, ha no Estado do Paraná 372 CMPDPI, 349 FMDPI, 290
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PMDPI,  municípios  com  CMDPI,  FMDPI  e  PMDPI  somos  288.  Restam  27  municípios  para
implantação de CMDPI; 50 para FMDPI e 109 para PMDPI. 
Sobre a realizacao de live ou vídeo, não houve disponibilidade de uma conversa com o secretário
no momento por parte da chefe do DPPI. 
Não foi  realizado o contato com os municípios,  com tudo foi  apresentado duas minutas para
apreciação do DPPI e posterior a assinatura do secretário da pasta. 
Parecer da Comissão:  Reenvio mais breve possível aos municípios dos oficios. Aguarda-se a
agenda  da  chefe  do  DPPI  com  o  secretário  para  recebermos  as  demais  respostas  aos
encaminhamentos.  
Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da comissão. A SEC junto com o DPPI entrará em
contato com o conselheiro e técnico Manoel para alinhamento do encaminhamento junto
aos municípios. 
O assunto sobre o ARCPF deverá ser pautado novamente na reunião de Agosto. 

Orientação para a elaboração do edital de eleição no período de Pandemia:
 Relato: Foi realizada uma reunião extraordinária dessa comissão no dia 17 de julho, as 14h para
análise  da  minuta  de  orientação  a  serem  encaminhada  aos  municípios.  Apos  aprovação  o
documento foi expedido aos CMDPIS.
Parecer da Comissão: ciente
Parecer do CEDI: Ciente 

Capacitação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa.
Relato: O processo foi analisado pela DPPI que trouxe o seguinte retorno a comissão: Conforme
a reunião com o Sr.  Sérgio Aguilar  Silva coordenador da Escola de Diretos Humanos no dia
22/07/2020 as 10h, foi informado da necessidade da elaboração de um projeto para análise do
setor (ESEDH). Será criada pelo CEDI em plenária, uma comissão temporária para capacitação
dos CMDPIS. Para tratar do tema e produção de conteúdos. 
Parecer da Comissão: Aprovado
Parecer do CEDI: Aprovado, com a indicação dos seguintes conselheiros na comissão 
temporária: Damary, Maia, Araújo, Manoel, Adriana, Bernadete, Marcela, Terezinha. 

2.2 – Respostas dos CMDPI’s e CMAS ao ofício circular 009/2020 – CEDI – cadastro das 
ILPI’s: 
Relato: Foram recebidas 64 correspondências em resposta ao ofício circular 09/2020. A comissão
deliberou  por  repassar  os  documentos  ao  DPPI  que  ficara  sobre  a  responsabilidade  da
sistematização dessas informações, que será feita pela residente técnica Brenda Follador. Apos,
retorna se a essa comissão para ciência. O mesmo encaminhamento será dado as corresponderia
futura dessa resposta que chegarem ao CEDI 
Parecer da Comissão: Aprovado 
Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da comissão. 

2.3 – Ofício 329/2020 – Município de Rolândia – solicitação de cadastro de ILPI’s no 
CEDI/PR;
Relato: O município de Rolândia encaminhou o ofício solicitando ao CEDI o registro de duas
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entidades de Longa Permanências existentes no município (Lar dos Idosos Caibar Schutel e Casa
de Repouso Maanain). O município informa ainda que não conseguiu a formação do CMDPI. Em
caminha-se resposta ao Prefeito do município  de Rolândia e a secretaria municipal de assistência
social  informando  sobre  os  critérios  e  documento  necessários  para  efetivação  do  registro
conforme a deliberação 017/2016 CEDI. Ressaltando que o registro temporário das ILPIS não
exime a necessidade da criação e funcionamento efetivo do CMDPI em Rolândia. Reforçando no
ofício a importância e as vantagens da existência do conselho. Solicita-se também copia da lei de
criação do CMDPI. 
Parecer da Comissão: Aprovado
Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da comissão. 

2.4 – Resposta MDH – CNDI – Capacitação Conselhos Estaduais e Municipais
Relato: Foi informado pela Sra Eunice da Siva/CNDI/SNDPI que no momento não existem 
recursos disponíveis para atendimentos a capacitação. Todos os esforços financeiros estão sendo
direcionado em acoes de atendimento as ILPIS no combate a COVID 19. 
Parecer da Comissão: Ciente
Parecer do CEDI: Ciente. 
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