
CEDI PR – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE NORMAS E FISCALIZAÇÃO 

DATA: 23 /03/2021 – 10h às 12h. 

 
Comissão e Plenária: 
Coordenador/ Colaborador: Jorge Nei Neves 
Relator: Adriana Santos de Oliveira 
Apoio Técnico: Adriana Oliveira 
 
COMPOSIÇÃO: 

CONSELHEIRO(A): Entidade/Órgão: 

Rosangela Javorski Schimdta (Titular) ok 
APP SINDICATO 

Cristina Ferrera de Souza  (Suplente) ok 

Maria de Lourdes Menon Schram (Titular) ok 
PASTORAL DA PESSOA IDOSA DE CASACAVEL 

Shirley  (suplente) 

Bernadete Dal Molin (Titular) ok ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS E PENSIONISTAS DO 

SUDOESTE DO PARANÁ Aécio (Suplente) 

Janice Cherpinski (Titular) 
SESP 

Clarice (Suplente) 

Lucimeri Sampaio Bezzerra (Titular) ok 
COHAPAR 

Luis (Suplente) 

Adriana Santos de Oliveira (Titular) ok 
SEJUF 

Christiano (Suplente) 

Colaboradores: Jorge Nei Neves PRESIDENTE CEDI 

 Convidados 

 Convidados 

 Convidados 
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Pauta: 

3.1 – Pauta Permanente – Acompanhamento e pendências de reuniões 

anteriores: 

 

Relatório de atendimentos do Disque Idoso 

Relato: O Relatório Anual ficou de ser encaminhado para todos os conselheiros assim 

como o protocolo de atendimento humanizado. Os dados ainda estão sendo 

levantados pelo DPPI de anos anteriores, fornecidos pelo Sr. Araújo e pelos relatórios 

do Disque100. A chefe do DPPI informou que está preparando um relatório com 

informações mais substanciais que será encaminhado durante o mês de abril. 



Parecer da Comissão: Ciente 

Parecer do CEDI: Ciente 

 

Denúncia de atendimento em agência do Banco do Brasil pelo Sr. F.S. Email: 
11/01/2021 
Relato: A chefe do DPPI informou que foi localizada a denúncia e encaminhada aos 

profissionais de atendimento do Disque-Idoso. Em contato com a agência bancária, a 

informação recebida da instituição é de que existe um horário específico para 

atendimento preferencial nesse período de pandemia das 8h às 13h e que respeitam 

as normas e legislação vigente, assim como sofreram redução significativa de 

funcionários nesse período. Realizado contato com o denunciante para levantar 

maiores dados para seguimento na denúncia e encaminhamento para 

acompanhamento do MP. 

Parecer da Comissão: Ciente 

Parecer do CEDI: Ciente 

 

3.2 – Pauta Permanente: Relatório de atendimentos do Disque Idoso; 

Relato: Fora informado que no mês de janeiro de 2021 foram realizados 76 

atendimentos – sendo destes 10 denúncias e 66 orientações. No ranking das 

tipificações de violência do referido mês tivemos a seguinte disposição: 1º apropriação 

indébita; 2º negligência; 3º agressões verbais e/ou psicológicas; 4º agressão física; 5º 

abandono. 

 No mês de fevereiro de 2021 foram contabilizados 112 atendimentos – sendo 

63 orientações e 49 denúncias. O ranking das tipificações de violência se manteve o 

mesmo (1º apropriação indébita; 2º negligência; 3º agressões verbais e/ou 

psicológicas; 4º agressão física; 5º abandono). 

 Além do mais, foi salientado que a partir do mês de fevereiro também 

passaram a ser registradas as orientações no canal do Disque Idoso Paraná. De 

acordo com o registros, temos no ranking das orientações: 1º questões relacionadas a 

denúncias e encaminhamentos ao canal do 181; 2º ligações receptadas de outros 

estados; 3º conflitos familiares; 4º orientações relacionada à rede de assistência 

social. 

 Também foi informado sobre a atualização do registro das denúncias e 

orientações receptadas pelo Disque Idoso Paraná, visando o aprimoramento 

quantitativo e estatístico no levantamento e catalogação dos dados. 

Parecer da Comissão: Ciente. 

Parecer do CEDI: Ciente. O Conselheiro Sr. Araújo parabeniza a chefe e equipe 

do DPPI pelo trabalho realizado junto ao Disque Idoso Paraná. 

 

3.3 – Pauta Permanente: Relatório do uso do carro do CEDI; 

Relato: Informado que o carro ainda não se encontra nas dependências da SEJUF. 

Aguarda-se a suspensão das medidas restritivas estipuladas pelos decretos estaduais 

para as providências cabíveis. 

Parecer da Comissão: Ciente. 

Parecer do CEDI: Ciente 

 

3.4 – Denúncia do Sr. W.S.P. referente a revisão de aposentadoria – E-mail 

10/03/2021; 



Relato: Realizada a apresentação do relato do senhor W. S. P sobre processo de 

revisão de aposentadoria visando celeridade junto ao STF; o denunciante solicita 

intervenção do CEDI. Sugerido que se encaminhe ao Ministério Público do Paraná 

para averiguação do caso e eventuais providências – conforme o art. 71 do Estatuto 

do Idoso que versa sobre a prioridade na tramitação dos processos e diligências 

judiciais. 

Parecer da Comissão: Aprovado. 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 

 

3.5 – Protocolo 17.172.231-4 – Solicitação de alojamento para paciente. 

Relato: Efetuada a apresentação do protocolo que versa sobre habeas corpus de 

sujeito idoso e a possibilidade do encaminhamento do mesmo a uma ILPI próxima a 

seu território de referência. A Divisão de Proteção Social Especial se encontra em 

contato com o município de origem do idoso para averiguação do processo e 

continuidade da articulação da rede de proteção. Proposto pela Comissão a 

implicação e ciência com o caso, assim como o encaminhamento à SESA. 

Parecer da Comissão: Ciente. 

Parecer do CEDI: Ciente 


