
 
 
 
 

 
 
 

 

 

RELATÓRIO – COMISSÃO ORGANIZADORA DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL 

DOS DIREITOS DO IDOSO 

 

Reunião realizada dia 10/09 

Conselheiros presentes: 

- Jorge Nei Neves 

- Terezinha Corrêa Maciel Barbosa 

- Maria Lourdes Menon Schram 

- Lucimeri Sampaio Bezerra – COHAPAR 

- Cláudia Costa Carneiro 

- Matheus M. dos Santos 

- Adriana Santos de Oliveira 

 

Apoio: 

- Juliana Muller 

- Rosely Lemos 

- Urandy 

 

Pautas: 

1- Regulamento da Conferência: 

O documento foi analisado pela comissão, onde foi discutido principalmente sobre a organização da equipe 

de relatoria da Conferência, e o formato de votação das deliberações dos 7 Eixos, e na Plenária Final. 

Decidiu-se que as deliberações somente poderão ser agrupadas e/ ou ajustadas nos grupos dos eixos.  

Assim, na plenária final, somente ocorrerão as votações das propostas. 

A comissão continuará analisando o Regulamento, para posterior finalização e aprovação. 

Parecer do CEDI: Ciente. 

 

2- Acompanhamento do Termo de Referência: 

A técnica Adriana informou que o TR se encontra no GAS para a realização do orçamento das empresas, 

para posterior envio do documento a PGE. 

Discutiu-se também, sobre a possibilidade de realizar a Conferência no município de Pinhão, no Centro de 

Evento de Faxinal do Céu, local vinculado a Copel. Onde os custos de hospedagem e alimentação seriam 

mais acessíveis, porém, segundo a conselheira convidada Marcela Evangelista, será preciso analisar todas 

as possibilidades, pois os outros serviços, tais como, a organização do evento e a impressão do material 

teriam que ser executados perante a contratação de empresa. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Encaminhamento: A técnica Adriana verificará junto a Copel, a possibilidade da contratação. 

Parecer do CEDI: Ciente. 

 

3 – Organização da equipe dos Eixos/ Trabalho de Sistematização: 

Para o trabalho de alinhamento das 10 propostas que seguirão para a etapa estadual da conferência, foram 

definidos os seguintes grupos: 

 

Eixo 1- Direitos Fundamentais na construção/efetivação das políticas públicas de Saúde: 

Grupo 1 – Dra. Adriane e Cidete 

Data da reunião: 27/09 ou 02/10 

 

Eixo 2 – Direitos Fundamentais na construção/efetivação das políticas públicas de Assistência Social e 

Previdência: 

Grupo 2 – Rosangela (APP Sindicato) e Juliany (CPSE/DAS) – a confirmar 

Data da reunião: 03/10 

 

Eixo 3 - Direitos Fundamentais na construção/efetivação das políticas públicas de Moradia e Transporte: 

Grupo 3 – Lucimeri e Corina 

Data da reunião: 30/09 

 

Eixo 4 - Direitos Fundamentais na construção/efetivação das políticas públicas de Cultura, Esporte e Lazer: 

Grupo 4 – Luiz Carlos e Eridson – 

Data da reunião: 27/09 0u 02/10 – a confirmar 

 

Eixo 5 – Educação: assegurando direitos e emancipação humana 

Grupo 5 – Rosely e Profº Maia 

Data da reunião: 18/09 

 

Eixo 6 – Enfrentamento da Violência dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa 

Grupo 6 – Matheus e Dulce 

Data da reunião: 19/09 

 

Eixo 7 – Os conselhos de direitos: seu papel na efetivação do controle social na geração e implementação 

das políticas públicas. 

Grupo 7 – Juliana e Sr. José Araújo 

Data da reunião: 24/09 



 
 
 
 

 
 
 

 

Parecer do CEDI: Envio de ofício a DAS, solicitando a participação de um representante no 

processo de construção das propostas. 

 

4 – Data da próxima reunião: 

08 de Outubro de 2019 – das 14h às 18h – 5º B 

Parecer do CEDI: Aprovado. 

 


