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SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO – SEJUF PR. 1 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE AGOSTO 2 

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO 3 

25/08/2021 CEDI/PR 4 

Ao vigésimo quinto dia do mês de agosto do ano de 2021, às 09h00, em primeira 5 

convocação, e às 09h15, em segunda convocação, na sala de Gestão do Palácio das 6 

Araucárias, à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº, 7° andar – bairro Centro Cívico, em 7 

Curitiba-PR, foi dado início a Assembleia Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos do 8 

Idoso – CEDI/PR, para a qual os Conselheiros foram previamente convocados. No horário 9 

pré-determinado, o vice-presidente Jorge Nei Neves solicitou em primeira chamada à 10 

apresentação dos Conselheiros presentes: José Araujo da Silva (ASP), Matheus Mokdese 11 

dos Santos (AMAI), Adalziza Gomes da Silva (Centro de Convivência da Terceira Idade de 12 

Querência do Norte), Claudia Aparecida de Lara Martins (Associação Hospitalar Bom 13 

Jesus), Maria de Lourdes Menon Schram (Pastoral da Pessoa Idosa), Cayo Miguel Angel 14 

Cristóbal (IPC), Elisa Baraldi Canales (CEGEM), Bernadete Dal Molin Schenato 15 

( Associação dos Idosos Aposentados e Pensionistas do Sudoeste do Paraná), Antonielli 16 

Felix Baluta (Pequeno Cotolengo), Laura Azevedo Coutinho (Associação de Proteção ao 17 

Idoso de Ourizona – Maringá), Clemilda Santiago Neto (SEED), Paulo Rolim (SEJUF-18 

GOFS), Lucimeri Sampaio Bezerra (COHAPAR), Cleusa de Fátima Moreira Scacchetti 19 

(SEAP), Michelle Carolo (SETEST), Antoniella Dacol Guil (SEIL) e Professor José Maia 20 

(SETI). Colaboradores/ Convidados: Rosana Bevervanço, Fabíola Lago, Maria Adelaide 21 

Mazza Correia, Simone Santos, Brenda Follador, Eduardo Araujo, Varalucia Ortega, Arielly 22 

Borges, Joice Valcarcel, Alexandre Cesar e Rosangela Schmidt. Abertura: Após 23 

cumprimentar a todos e desejar uma ótima reunião  o vice- Presidente Jorge Nei inicia os 24 

trabalhos ordinários da Reunião Plenária do CEDI/PR do mês de agosto, informando a 25 

justificativa de falta da Secretaria Executiva Mariana Nunes por motivos de saúde.  2. 26 

Aprovação da Pauta: Aprovada. 3. Aprovação das Atas das reuniões anteriores: não 27 

houve ATAS para aprovação dos Conselheiros devido a grande demanda de reuniões 28 

extraordinárias realizadas no mês de agosto e portanto a Presidente Adriana Oliveira não 29 

conseguiu ler todas em tempo hábil. 4. Informes da Mesa Diretora do CEDI/PR: O vice-30 

presidente Jorge Nei informa sobre a reunião do dia 26 de agosto na Assembleia 31 
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Legislativa pelo mandato do Deputado Arilson Chiorato para tratar dos prejuízos da Lei 32 

nº14176/2021 para acesso aos Direitos das Pessoas com Deficiente e Pessoa Idosa em 33 

relação ao BPC, onde o mesmo foi convidado, mas devido a uma agenda já programada 34 

não poderá comparecer, e será representado pelo Conselheiro José Araujo. Parecer da 35 

Plenária: Aprovado.  A Presidente Adriana Oliveira tomando o local de fala relata sobre a 36 

sua participação na audiência pública requerido pela Deputada Leandre no dia 12 de 37 

agosto no período da manhã, que tratou da composição dos Conselhos 38 

Nacionais/Estaduais e Municipais da pessoa idosa do Projeto de Lei nº4766/2019 através 39 

de Conferência e disponível na plataforma do CIDOSO. Também informa sobre o 40 

recebimento da informação do Decreto 8330 de 11 de agosto do Conselho Consultivo de 41 

Acompanhamento do FECOP/PR com a indicação do Conselheiro José Araújo e da sua 42 

suplente Claudia Costa Carneiro Hernades para compor o mesmo. A colaboradora Maria 43 

Adelaide informa sobre a eleição do sindicato que ocorrerá no mês de novembro e 44 

informa que a mesma se encontra na indicação de substituição da Conselheira Valcir na 45 

Secretaria Estadual de Aposentados. Retomando o local de fala a Presidente informa 46 

sobre a participação do Professor Alexandre Cesar vice-presidente do CONSEPIR na 47 

reunião do CEDI/PR e passa apalavra para o mesmo que cumprimenta a todos do 48 

Colegiado e informa que possui várias demandas junto a pessoa idosa, onde o núcleo 49 

familiar em sua maioria tem se aproveitado dos benefícios da pessoa idosa com 50 

violências físicas e psicológicas ao mesmo, também convida a Presidente Adriana Oliveira 51 

e o vice-presidente Jorge Nei Neves para uma visita em Guaraqueçaba para conhecer os 52 

povos tradicionais indígenas pertencentes daquela região,  o Professor Alexandre termina 53 

sua fala se pondo a disposição do CEDI/PR. A Presidente  Adriana Oliveira retomando o 54 

local de fala relata sobre o telefone que recebeu do Drº Tupiná para participar da mesa 55 

redonda para tratar sobre as ILPI´s e as alternativas em relação a modalidade de 56 

acolhimento da pessoa idosa no Congresso Brasileiro das Instituições de Longa 57 

Permanência que será realizado no dia 07 e 08 de outubro. 5. Informes da Secretaria 58 

Executiva - Tomando a palavra a estagiária Karyn Andrade relata que recebeu justificativa 59 

de ausência da Veranice Ferreira (IPC) na Comissão de Acompanhamento aos Conselhos 60 

Municipais. SUBSTITUIÇÕES: Do Conselheiro Luiz Gustavo Sulek da Secretária de 61 
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Estado da Administração e da Previdência que será substituído pelo Srº Pedro Ernesto 62 

Souto de Giacometti. OFÍCIOS EXPEDIDOS 081/2021 ao 105/2021, OFÍCIOS 63 

CIRCULARES: nº 03/2021. DELIBERAÇÕES 018/2021, 019/2021 e 020/2021. AD. 64 

REFERENDUM: não houve.  ATAS: Pendente a do mês de junho e de julho e da Reunião 65 

Extraordinária do dia 21 de julho.  A próxima reunião ocorrerá no dia 21 ao dia 22 de 66 

agosto de 2021. 6. Informes da Gestão: A Presidente Adriana Oliveira relata que esteve 67 

em doze regionais durante as cinco viagens que realizou para tratativa da Estratégia 68 

Brasil Amigo da Pessoa Idosa e a Deliberação nº 018/2021 com um termo de 69 

compromisso de Adesão no final de cada fala para os municípios que aderiram a 70 

estratégia e informa que terá mais 4 viagens para os municípios de Paranaguá, 71 

Laranjeiras do Sul, Vaiporã e Guarapuava nas próximas semanas. Haverá o segundo 72 

encontro de interiorização que será realizado em Guarapuava com 32 municípios, as 73 

interiorizações estima-se que vá até o final de novembro com a realização a cada 15 dias 74 

em determinadas regionais, onde a Presidente  verificou a necessidade de ter um banner 75 

do CEDI/PR. A Presidente expos sobre o evento ocorrido no dia 19 de agosto sobre o 50+ 76 

de empregabilidade onde os representantes no evento foram a Veralucia Ortega, Paulo 77 

Rolim e a Ariely Borges. A Presidente informa que o dia I 60+ ficou para o dia 1 de outubro 78 

para sensibilização dos gestores e das empresas. A Presidente expõe que recebeu um 79 

protocolo do Deputado Luiz Fernando Guerra solicitando ao Secretário Ney Leprevost a 80 

adesão ao Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa junto ao 81 

Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos e ressalta que há muitas 82 

demandas sobre a temática com o Ministério Público e informa que a Adesão será feita 83 

devido capacitação/movimentação que será feita ao Fundo Municipal dos Direitos da 84 

Pessoa Idosa com ações articuladas se o Estado aderir ao mesmo, sendo acordado em 85 

Plenária uma reunião extraordinária para mais subsídios para a Adesão do Pacto 86 

Nacional. Com relação aos EPI´s a Presidente informa que o departamento ainda não 87 

recebeu e já as compras feitas pela SEAP pelo pregão estão em andamento para chegar 88 

em um prazo de 30 dias os seguintes utensílios: as luvas, os aventais, óculos de proteção 89 

e touca descartável e o restante da compra feita pela SEJUF está em tramitação dentro 90 

do departamento devido a vencimento de prazo e consequentemente venceu o valor dos 91 
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orçamentos nesse processo. O vice-presidente Jorge Nei e o Conselheiro José Araujo 92 

reforçam a urgência das entregas de EPI´s devido aos surtos da COVID-19 que tem 93 

ocorrido nas ILPI´s, dando ênfase ainda da celeridade de um documento ao Secretario 94 

Ney Leprevost para esse fim. A Presidente Adriana informa da Nota Orientativa contra a 95 

COVID-19 que será disponibilizada para todas as ILPI´s com instruções de proteção que 96 

o CEDI acordou em reunião extraordinária no dia 17/08/2021. A Presidente Adriana 97 

informa sobre o Setembro amarelo, onde foi realizado um folder com o conteúdo de 98 

cuidado a escuta e a fala e os principais canais onde a pessoa pode buscar ajuda em 99 

situações de risco a própria vida, o folder se encontra na comunicação para apreciação, a 100 

mesma solicita aos Conselheiros sugestões para as próximas datas importantes para 101 

criação de matérias e de ideias para eventos. 7. – Relatório das Comissões 102 

Temporárias de enfrentamento à COVID-19 nas ILPI´s : A Presidente Adriana relatou 103 

que houve uma reunião no dia 17  e 20 de agosto, passando a palavra para a Drª Rosana 104 

Bervervanço que cumprimentou a todos e deixou registrado que qualquer entidade que 105 

estiver sendo prejudicada pela falta de EPI´s pode/deve recorrer ao Ministério Público. A 106 

Presidente fez a relatoria do registro da Comissão Temporária de Enfrentamento a 107 

COVID-19 cujo os presentes eram a Presidente Adriana Oliveira (DPPI), o vice-presidente 108 

Jorge Nei Neves (ASFAPIN), José Araujo (ASP), Joice Valcarcel (Amigos do HC), Drª 109 

Rosana Bevervanço (Ministério Público), Drª Giseli (SESA), Fernanada Salles 110 

(Associação Socorro aos Necessitados) e as Colaboradores Renata dos Santos e 111 

Fernanda Heberle (DAS), onde ficou acordado no dia 17 de agosto uma Carta de 112 

Recomendação mais Nota Orientativa 41 conjunto da Secretaria com o CEDI/PR, para as 113 

ILPI´s com surtos, para as Regionais de Saúde e de Assistência Social com 114 

recomendações quanto aos cuidados, quanto aos CMDPI o pedido de verificação e 115 

fiscalização de suas ILPI´s de responsabilidade. No dia 20 foram realizados os últimos 116 

ajustes do material criado pelos Conselheiros para orientação dos municípios de das 117 

ILPI´s contra a COVID-19. Parecer da Plenária: Aprovado. 8- Relato das Comissões – 118 

8.1. COFF- Comissão de Orçamento, Financiamento e Fundo: 4.1– Pauta 119 

Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores:  4.1.1 – 120 

Minuta de alteração do decreto do regulamento do FIPAR. Relato: Solicitação de 121 
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informações sobre bens móveis ou imóveis com recursos dos fundos públicos. A minuta 122 

do decreto de regulamentação do FIPAR foi construída em conformidade com o decreto 123 

7300/2021 do Governo do Estado, pelo técnico Eduardo do DPPI e foi apresentada com a 124 

alteração no art.9º que passa a constar com a seguinte redação: “Art. 9°. Os bens móveis 125 

e imóveis adquiridos com os recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso serão 126 

incorporados ao patrimônio público estadual ou municipal, mediante carga ao órgão 127 

responsável pelas atividades inerentes.” Foi criado o protocolo nº 17.752.804-8, está 128 

tramitando internamente e posteriormente será encaminhado a PGE, apreciação. O 129 

protocolado retornou da PGE com informação para ajustes. Serão realizadas as 130 

adequações pela SEJUF e em seguida será encaminha para a Casa Civil. Parecer da 131 

Comissão: Ciente Parecer do CEDI: Diante dos questionamentos da plenária em 132 

relação ao termo “incorporados”, constante no texto de alteração do decreto, será 133 

realizada uma nova consulta à PGE, pela Assessoria Financeira da SEJUF, 134 

solicitando esclarecimentos. Sugere-se que a redação seja “sob a guarda do 135 

Estado”. 4.2 –Município De Joaquim Tavora – reiterou a solicitação de prorrogação 136 

de prazo da Deliberação 001/2017; Protocolo nº 17.957.812-3. Relato: O município de 137 

Joaquim Távora recebeu em 17/10/2018, o valor de R$ 50.000.00, sendo 17/10/2020 o 138 

prazo final. Conforme Deliberação Nº011/2019, Art.7º “O prazo de vigência de execução 139 

do recurso deste repasse é de 24 meses a partir do mês de pagamento deste recurso. A 140 

solicitação não aprovada pelo CEDI em reunião plenária no mês de junho de 2021. 141 

Parecer da Comissão: Não aprovado. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da 142 

Comissão. 4.3 – Município de Cascavel referente a Deliberação 016 e 018/2021. 143 

Email em 16/08. Relato: A Secretaria Municipal de Assistência Social de Cascavel 144 

encaminhou o Ofício nº1090/2021 referente a Deliberação 016/2021 e 018/2021 145 

solicitando a reconsideração do CEDI/PR nos municípios habilitados a receber o repasse 146 

do recurso. Conforme a Deliberação Nº018/2021 em seu Capítulo II, art. 3º “Os 147 

municípios elegíveis para adesão ao recurso são aqueles que não possuem centros de 148 

convivência para pessoas idosas registrados no Cadastro Nacional do Sistema Único da 149 

Assistência Social (CADSUAS)”. Considerando a deliberação Nº018/2021 os municípios 150 

elegíveis já estão elencados em seu anexo I. Parecer da Comissão: A comissão 151 
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entende pela manutenção dos critérios de elegibilidade constantes da deliberação 152 

018/2021. Parecer do CEDI: Aprovado parecer da Comissão. 4.4 – Propostas 153 

Aprovadas do Edital de Chamamento Público 001/2018. Relato:O departamento da 154 

Política da Pessoa Idosa solicita ao CEDI à ciência que na necessidade de ajustes no 155 

plano de aplicação das 20 instituições aprovadas no Edital de Chamamento Público 156 

001/2018, possam ser analisadas e tramitadas pelos técnicos do departamento.  Parecer 157 

da Comissão: Aprovado. Parecer do CEDI: Aprovado, considerando ajustes, sem 158 

alteração do objeto. 4.5– Alteração no Plano de Aplicação do Hospital Angelina 159 

Caron. Relato:O Hospital Angelina Caron encaminhou o Ofício nº 65/2021 para alteração 160 

no plano de Aplicação, tendo em vista que o pedido de resgate foi solicitado no dia 08 de 161 

abril de 2020 e o Termo de Fomento foi emitido somente em 03 de maio de 2021, devido 162 

ao tempo entre a solicitação e a emissão na atualização do custo houve um aumento 163 

significativo dos itens apresentados no Pedido de Resgate, o valor do resgate não foi o 164 

suficiente para realizar a compra de todos os equipamentos. Parecer da Comissão: 165 

Aprovado. Parecer do CEDI: Aprovado, considerando ajustes, sem alteração do 166 

objeto. 4.6 - Pauta permanente: relatório e balancete FIPAR. INFORMES SOBRE SIFF: 167 

Reunião do CEDI-PR, Agosto de 2021. PRESTAÇÕES DE CONTAS MUNICIPAIS – 2º 168 

SEMESTRE/2020. Pendências prestações de contas 2º semestre/2020. Prazo final para 169 

fechamento até 10/09/21. QUADRO 1 – Pendências Das Prestações Contidas No Siff, 170 

Por Etapa De Referência Da Prestação De Contas. 171 

  Repasse 
Período de 

Referência 
Exigidas 

Pendências 

Atualização em 24/08/21 

Incentivo Garan-

tia de Direitos da 

Pessoa Idosa 

2° semestre 

2020 (2019) 
12 1 

Alto Paraná 

2º semestre 

2020 (2018) 
141 9 

Anahy, Campo Bonito, Entre Rios do 

Oeste, Floraí, Ibiporã,  Paranapoema, 

Piraquara,  Reserva, União da Vitória  

TOTAL  153 10  

    Fonte: Sistema SIFF 2.0 172 
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 173 

Relato: Prestações de contas 2º semestre/2020 SIFF. Parecer da Comissão: Foi apre-174 

sentado o balancete e o relatório da prestação contas do SIFF, que serão encami-175 

nhados aos conselheiros. Parecer do CEDI: Ciente. 4.7 - Para ciência: Prorrogação 176 

do prazo do Edital de Seleção de Projetos via Fundo do Idoso do Banco Itaú. Rela-177 

to: O Edital Itaú de seleção de projetos via Fundo do Idoso prorrogou o prazo de inscrição 178 

para até o dia 10/08/2021.Parecer da Comissão: Ciente.; Parecer do CEDI: Ciente. 4.8 179 

- Para ciência – Município de Umuarama referente à Deliberação 018/2021 CEDI/PR – 180 

Email em 04/08. Relato: O Escritório Regional de Umuarama solicitou orientação sobre a 181 

deliberação 018/2021. O departamento da Política da Pessoa Idosa, encaminhou respos-182 

ta através do email. Parecer da Comissão: Ciente. Parecer do CEDI: Ciente. 4.9 - Para 183 

ciência – Município de Laranjeiras do Sul, encaminhou email referente a Delibera-184 

ção 018/2021 CEDI/PR – Email em 13/08. Relato: O escritório regional de Laranjeiras do 185 

Sul encaminhou questionamentos dos profissionais dos municípios de sua abrangência, 186 

sobre o porquê do recurso estar vinculado ao EBAPI. A deliberação 018/2021, em seu 187 

capítulo III, estabelece das condições para a adesão, em seu Art.10 “Para pleitear o re-188 

curso, os municípios deverão, aderir ao Programa Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Ido-189 

sa – EBAPI, até o dia 12/09/2021.” Parecer da Comissão: Ciente. Parecer do CEDI: A 190 

plenária do CEDI aprovou a retirada do Artigo 10º da Deliberação 018/2021, que tor-191 

na obrigatório a adesão dos municípios a EBAPI para habilitação do recurso. Solici-192 

ta-se que seja dada ampla divulgação aos municípios a fim de que possam se ins-193 

crever para recebimento dos recursos caso ainda não tenham feito em decorrência 194 

dessa obrigatoriedade ou se desabilitar da EBAPI se assim o desejar. A presidente 195 

do CEDI trouxe à plenária a relevância da Adesão dos municípios à EBAPI e o cole-196 

giado deu ciência, reconsiderando o pedido de retirada do artigo aprovado anteri-197 

ormente. 4.10 - Para ciência – Município de Jaguariaíva – reiterou oficio referente a 198 

Deliberação 001/2017.  Protocolo nº 17991917-6. Relato: O município de Jaguariaíva 199 

reiterou o Ofício 412/2021 que consta o pedido de prorrogação de prazo da Deliberação 200 

001/2017, tendo em vista que o município recebeu o recurso em 24/08/2018, o valor de 201 

R$ 60.000.00, sendo 24/08/2020 o prazo final. Conforme Deliberação Nº011/2019, Art.7º 202 
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“O prazo de vigência de execução do recurso deste repasse é de 24 meses a partir do 203 

mês de seu pagamento.”A solicitação foi negada pelo CEDI em reunião plenária no mês 204 

de junho de 2021. Parecer da Comissão: Não aprovado. Parecer do CEDI: Aprovado 205 

parecer da Comissão 4.11 - Para ciência – Pendência na Prestação de Contas no 206 

SIFF de Medianeira. Relato: O município de Medianeira informou através de email que 207 

considerou a prestação de contas do 1º semestre 2020, como prestação de contas final 208 

no SIFF, o município solicitou a exclusão de prestação de contas do 2º semestre 2020, 209 

conforme aprovação da Resolução CMDPI nº06/2021. A devida solicitação foi encami-210 

nhada ao setor financeiro onde a técnica do setor deu o devido encaminhamento. Parecer 211 

da Comissão: Ciente. Parecer do CEDI: Ciente. 4.12 - Para ciência – Município de 212 

Joaquim Távora reiterou ofício referente a Deliberação 001/2017. Protocolo nº 213 

17957812-3. Relato: O município de Joaquim Távora está citado na pauta no item 4.2 214 

Parecer da Comissão: Ciente. Parecer do CEDI: Ciente. 8.2. CPPC-Comissão de Po-215 

líticas Públicas e Comunicação: 1– Pauta Permanente – Acompanhamento e pendên-216 

cias de reuniões anteriores:1.1 – Referente ao Programa Família Acolhedora - Protocolo 217 

nº 17.443.213-9. Relato: Foi encaminhado ao DAS o Ofício 110/2021 com a solicitação 218 

de um representante para abordar ao Programa Família Acolhedora, também foram envi-219 

ados os Ofícios 013/2021, 014/2021, 015/2021 e 016/2021 aos CMDPI de Agudos do Sul, 220 

Cascavel, Douradina e Dois Vizinhos respectivamente, para que informem sobre o acom-221 

panhamento do Programa Família Acolhedora em seus municípios. Parecer da Comis-222 

são: Ciente. Encaminhar Ofícios aos municípios que realizaram apresentação na 223 

reunião Plenária no mês de julho, solicitando as leis e regulamentações municipais 224 

do Programa Família Acolhedora, incluindo o PL de Curitiba. Reiterar o Ofício ao 225 

DAS para que manifeste resposta sobre a participação em reunião plenária do mês 226 

de setembro para explanar sobre o Programa Família Acolhedora. Parecer do CEDI: 227 

Ciente. 1.2 – Pauta Permanente – Acompanhamento do processo da implantação da 228 

Delegacia do Idoso: Protocolo nº 15.960.134-0. Relato: Foi solicitado pelo CEDI conti-229 

nuar cobrando a implantação da Delegacia do Idoso. O protocolo encontra-se na Casa 230 

Civil. Foi encaminhado o Ofício nº 092/2021 à CRIAI, solicitando agenda a mesma. Proto-231 

colo encontra-se na Casa Civil. Parecer da Comissão: Reiterar o Ofício à CRIAI. Pare-232 
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cer do CEDI: Aprovado. A presidente do CEDI informou que estão em tratativas a 233 

reunião junto com o Governador conforme solicitação do CEDI para tratar do tema. 234 

1.3 – Pauta Permanente – Regulamentação da lei Estadual de gratuidade ou desconto 235 

no transporte coletivo intermunicipal às pessoas idosas. Protocolo nº: 16.047.547-1. Re-236 

lato: O PL encontra-se atualmente para votação na ALEP. Sem nova movimentação. Pa-237 

recer da Comissão: Oficiar a Diretoria Legislativa da ALEP solicitando informação 238 

de qual o prazo estimado para votação deste PL.  Parecer do CEDI: Aprovado. Foi 239 

determinado que seja realizada uma articulação junto a mesa diretora do CEDI e a 240 

presidência da ALEP, para sensibilização quanto ao pronto atendimento dessa de-241 

manda. 1.4 – Conselho estadual de povos indígenas referente à situação da pessoa 242 

idosa nas comunidades indígenas. Email em 03 de agosto. Relato: O Distrito Sanitá-243 

rio Especial Indígena encaminhou o Oficio nº195/2021 para o Email do CEDI. Parecer da 244 

Comissão: A comissão esta satisfeita com as informações quanto à população ido-245 

sa indígena. Aguardamos o retorno do Ofício encaminhado ao Conselho Estadual 246 

de Povos indígenas e Comunidades Tradicionais. Parecer do CEDI: Ciente. Aguar-247 

dando as demais informações solicitadas quanto às comunidades indicadas no ofí-248 

cio. 1.5 – Para ciência – Divulgação - Ação de Empregabilidade 50+ anos ou mais. 249 

Relato: Esse ponto de pauta será informado na reunião Plenária do dia 25 de agosto de 250 

2021 nos Informes da Gestão. Parecer da Comissão: Aguardar a manifestação da 251 

Gestão na reunião plenária do dia 25/08/2021, sobre o tema. Parecer do CEDI: Cien-252 

te. O relato foi realizado durante os informes da gestão. A Presidente Adriana solicitou 253 

uma reconsideração na decisão do colegiado em retirar o artigo que consta a Adesão à 254 

EBAPI na Deliberação 018/2021, apresentando argumentos da importância de uma cida-255 

de amigo da pessoa Idosa, estando a Adesão da EBAPI dentro da legalidade sem incons-256 

titucionalidade e não obteve nenhum documento legal solicitando a retirada da mesma. 257 

Parecer da Plenária: Aprovado a reconsideração pelos Conselheiros(as): Matheus 258 

Mokdese (AMAI); Adalziza Gomes (Centro de Convivência Querência do Norte); Jorge Nei 259 

Neves (ASFAPIN); Bernadete Schenatto (Aposentados e Pensionista); Maria Schram 260 

(Pastoral da Pessoa Idosa); Cayo Martins (suplente, por não poder votar acompanha a 261 

maioria); Antonielli Felix Baluta (Pequeno Cotolengo), Terezinha Barbosa (Associação de 262 
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Proteção de Maringa);  Clemilda Santiago (SEED); Adriana de Oliveira (SEJUF/DPPI); 263 

Manoel Tadeu Barcelos (DAS); Viviane da Paz (GOFS); Lucimere Sampaio (COHAPAR); 264 

Michelle Carolo (SETEST); José Maia (SETI); Não reconsiderou: José Araújo (ASP); 265 

Cleusa Moreira (SEAP); Não votou: Elisa Baraldi Canales (CEGEN); Janice Cherpinski 266 

(SESP); 8.3. CNF- Comissão de Normas e Fiscalização: 3.1–Pauta Permanente–267 

Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores: Relato:  Levantamento das esta-268 

tísticas de violência contra a pessoa idosa realizados entre 2018 e 2020 pelo Disque Ido-269 

so PR foi finalizado e encaminhado para a Comunicação para diagramação e layout. As-270 

sim que estiver pronto será disponibilizado no grupo do CEDI e no site. Parecer da Co-271 

missão: Ciente. Parecer do CEDI: Ciente. 3.2–Pauta Permanente–Relatório Mensal do 272 

Disque Idoso PR. Relato: Durante o mês de  maio, o Disque-Idoso PR realizou orienta-273 

ções e recebeu denúncias. Sobre as respostas das foram apresentadas entre janeiro e 274 

junho/2021.  275 

 276 

RELATÓRIO MENSAL DISQUE IDOSO 

JAN 
FEV MAR ABRI MAIO JUN J

L 
A

G 
SE

T 
OU

T 
N

v 
DE

Z 

66 orien-

tações 

63 orien-

tações 
35 orien-

tações 
46 orien-

tações 

 

75 Orien-

tações 

 

113 Orien-

tações  

      

10 de-

núncias 
49 de-

núncias 
183 de-

núncias 
224 de-

núncias 
131 de-

núncias 
117 de-

núncias  

      

Total de atendimentos: 1.112 

 278 

 279 

Janeiro – Agosto 2021 

Denúncias 117(Sendo 3.041 tipificações de violência) 

Orientações 14+99=113  

Ranking das  
violências  

1º agressões verbais/psicológicas 
2º Apropriação indébita – violência financeira 
3º Negligência 
4º Agressão física 
5º Abandono 

Disque Idoso Paraná: Total de atendimentos: 230 
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Parecer da comissão: Ciente. Parecer do CEDI: Ciente 3.3 Pauta Permanente–280 

Relatório do uso do carro do CEDI. Relato: O carro do CEDI/PR foi usado no mês de 281 

agosto para a viagem aos municípios de Ponta Grossa e Cornélio Procópio, onde a KM 282 

do carro antes era de 285km e agora está em 1.141km. Também houve um avanço sobre 283 

a vaga do carro, que agora tem sua própria vaga no estacionamento aberto, vaga 151, no 284 

Palácio das Araucárias e de noite é recolhido para a área coberta. (anexar o diário de 285 

bordo). Parecer da Comissão: Ciente. Parecer do CEDI: Ciente. 3.4 – Repórter do G1 286 

Paraná solicita dados referente à violência contra a pessoa idosa no Paraná. Email 287 

em 16/08. Relato: A Repórter Luciane Leopoldino Cordeiro encaminhou questionamentos 288 

ao CEDI/PR referentes aos dados da violência contra a pessoa idosa no Paraná. Parecer 289 

da Comissão: Ciente. Parecer do CEDI: Ciente. 3.5 – Cadastramento de fundos no 290 

MMFDH - Orientação. Relato: O Conselheiro José Araújo encaminhou ao email do CEDI 291 

a Portaria nº 2.731 sobre o cadastramento de fundos do MMFDH e solicitou que fosse 292 

enviada a todos os CMDPIs. Parecer da Comissão: Ciente. Parecer do CEDI: Ciente. 293 

8.4. CACM- Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais: 2.1 – Pauta 294 

Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores: 2.1.1 - Manual de 295 

Criação do Conselho, Fundo do Idoso e Instrumental de Trabalho dos CMDPI´s. Relato: A 296 

versão final do Manual de Criação, foi encaminhado pela Residente Técnica Ariely com 297 

sete dias de antecedência desta Reunião Plenária, conforme acordado na reunião do mês 298 

anterior, com as devidas correções feitas na comissão do mês de julho; Residente Técni-299 

ca Ariely vai encaminhar para todos os conselheiros que terão 15 dias para avaliação e 300 

contribuições. Será feita a aprovação da versão final na plenária de setembro. Parecer da 301 

Comissão: Aprovado. Parecer do CEDI: Aprovado. 2.1.2– Pauta Permanente - Acom-302 

panhamento e pendências de reuniões anteriores: Curso de Formação de Conse-303 

lheiros Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa. Relato: A Presidente Adriana fez o 304 

encaminhamento do Projeto para análise dos Conselheiros e contribuições dos mes-305 

mos.Residente Técnica Ariely enviou o protocolo referente ao “Termo de Cooperação 306 

Técnica”, para a central de convênios, que solicitou complementação de informações, a-307 

pós será encaminhado a consulta a PGE, solicitou-se uma atenção aos CMDPIs, confor-308 

me já aprovado em reunião plenária da realização de reuniões virtuais de capacitação, 309 
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sendo por regionais ou macrorregionais, a residente técnica Ariely junto com a gestora do 310 

DPPI irão elaborar um calendário para execução dessa demanda, sendo apreciada pela 311 

comissão. Ressalta-se a importância de um trabalho conjunto entre a gestão e o CEDI por 312 

meio da representação da Sociedade Civil. Parecer da Comissão: Aprovado. Parecer 313 

do CEDI: Aprovado. 2.2 – Carta Aberta da Sociedade Civil no CEAS Paraná – Email 314 

em 30/07/2021. Relato: A Sociedade Civil no CEAS PR divulgou a Carta Aberta com in-315 

tuito de fortalecimento do Controle Social e da democracia participativa cidadã, no estado 316 

do Paraná, em que relata a não realização da Conferência Estadual de Assistência Social 317 

em 2019 e demais dificuldades que tem enfrentado.  Após a leitura da carta a comissão 318 

entende, pelo apoio e posterior manifestação da sociedade civil do CEDI ao expediente 319 

encaminhado para resposta. Parecer da Comissão: Aprovado. Parecer do CEDI: A-320 

provado. 2.3 – Nota Pública referente a Velhice sendo considerada como doen-321 

ça.  Relato: Foi encaminhado o convite para a Drª Rosana Bevervanço, e conselheiras 322 

Giseli da Rocha e Dra. Adriane Miró para compor a parceria na criação da nota, que está 323 

em tramitação. Ainda não tivemos resposta. Parecer da Comissão: Ciente. Parecer do 324 

CEDI: Ciente. A Drª Rosana informou que já recebeu o expediente do CEDI e enca-325 

minhará nos próximos dias o seu parecer. 2.4 – Para ciência – Informações sobre 326 

eleições de Conselheiros (Municípios de Carambeí e União da Vitória). Email em 327 

29/07/2021. Relato: Foi encaminhado ao email do CEDI/PR no dia 29 de julho de 2021, 328 

questionamentos referente ao processo eleitoral do CMDPI, de como o município deve 329 

proceder. Encaminhar novamente a circular 03/2021, que responde aos questionamentos. 330 

Parecer da Comissão: Aprovado. Parecer do CEDI: Aprovado. 2.5- Para ciência – 331 

CMDPI de Califórnia (atualização do site). Email em 19/08. Relato: Foi encaminhado 332 

para o email do CEDI/PR no dia 19 de agosto de 2021 questionamento referente ao 333 

CMDPI de Califórnia. Verificou-se que o município possui CMDPI. Via contato telefônico 334 

entre o Vice- Presidente do CEDI e a assistente social Andréa, foi informado que houve 335 

alteração na lei de criação do conselho e, que está prevista nova eleição, será encami-336 

nhada resposta a solicitante. Parecer da Comissão: Aprovado. Parecer do CEDI: A-337 

provado. 2.6 –Para ciência - Município de Londrina – Lista de conselhos munici-338 

pais.  Email em 09/08. Relato: O CRESS encaminhou para o email do CEDI/PR o Ofício 339 
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092/2021 solicitando a lisa dos conselhos municipais dos Direitos do Idoso para divulga-340 

ção de atividade do CRESS PR com a temática do Benefício de Prestação Continuada. 341 

Será enviada resposta de que as informações disponíveis constam do site do CEDI, 342 

www.cedi.pr.gov.br . Parecer da Comissão: Aprovado. Parecer do CEDI: Aprovado. 343 

2.7 –Para ciência –Curso de Formação: Conhecer e Respeitar (Departamento de 344 

Promoção e Defesa dos Direitos Fundamentais e Cidadania. Email em 30/07. Rela-345 

to:O Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos Fundamentais e Cidadania en-346 

caminhou para o email do CEDI/PR para divulgação o Curso de Formação: Conhecer e 347 

Respeitar que irá ocorrer nos dias 10/08 e 23/09 que estará disponível na página da SE-348 

JUF no YouTube.  Parecer da Comissão: Ciente. Parecer do CEDI: Ciente. 2.8 – De-349 

creto de Nomeação de novos Conselheiros. Email em 12/08. Relato: A Conselheira 350 

Cleusa Moreira encaminhou para o email do CEDI/PR o Ofício nº1346/2021 informando a 351 

substituição do Conselheiro representante da SEAP, Luiz Gustavo Sulek Castilho para o 352 

Sr Pedro Ernesto Souto de Giacometti, de acordo com o inciso I, art. 37 do Regimento 353 

Interno do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Parecer da Comissão: Ciente com 354 

as boas vindas ao novo conselheiro. Aguarda-se a nomeação via decreto governamental 355 

com publicação no DIOE. Parecer do CEDI: Ciente. 9. – Informes dos Conselheiros e 356 

Colaboradores: A Conselheira Maria Adelaide expõe sobre a PL 3583/19 referente a 357 

modificação do estatuto do idoso de 60 para 65 anos para se considerar idoso e solicita 358 

ao conselho a aprovação de uma Carta aberta para a Câmara dos Deputados Federais 359 

para sensibilização da pessoa idosa. A Presidente Adriana informa que durante suas via-360 

gens aos municípios os Prefeitos questionaram sobre as tratativas que o CEDI/PR está 361 

tomando referente a mudança no estatuto do idoso e enfatiza a criação de uma Carta A-362 

berta para explicação do porque a idade cronológica no Brasil é 60 anos com base na 363 

regionalidade, desigualdade social e condição física, condição mental, vivencia e elemen-364 

tos necessários para a sensibilização da pessoa idosa. Parecer da Plenária: Aprovado.  365 

A Conselheira Maria Schram tomando o lugar de fala convida o colegiado para o evento 366 

de Posse dos Novos Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Cas-367 

cavel que irá ocorrer no dia 15 de setembro as 13:30h. A mesma informa que o Presiden-368 

te do CMDI de Cascavel Srº Vanderlei a incumbiu de mostrar o Plano Municipal dos Direi-369 

http://www.cedi.pr.gov.br/
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tos da Pessoa Idosa de Cascavel 2021/2024. A Presidente Adriana solicita a aprovação 370 

da  Deliberação da viagem para o evento de Posse dos Novos Conselheiros de Cascavel 371 

para a mesma e para o vice-presidente Jorge Nei Neves Parecer da Plenária: Aprova-372 

do. O Conselheiro Luiz Mariotto justifica sua ausência nas Plenárias de junho e julho de-373 

vido a gestação de sua esposa e férias respectivamente e informa sobre o Condomínio do 374 

Idoso de Prudentópolis onde foi divulgado a data de corte cuja a seleção irá até o dia 31 375 

de agosto. O Conselheiro Jose Maia comunica a todos que a Universidade da Pessoa 376 

Idosa da UNESPAR Curitiba começa suas atividades dia 14 de setembro com uma aula 377 

inaugural. 10. Encerramento: A Presidente Adriana parabeniza os aniversariantes do 378 

mês de agosto desejando a todos um ano de muita paz e agradece a participação de to-379 

dos. Nada mais havendo a tratar a Presidente Adriana encerrou os trabalhos da reunião 380 

Ordinária do CEDI-PR. A presente ata foi redigida pela estagiária Karyn Andrade sendo a 381 

Mariana Nunes a Secretária Executiva. 382 


