
ATA Nº 055 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
FAZENDA RIO GRANDE - PR 

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, com início às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social, após verificado o quórum reuniram-se para a Reunião Ordinária os Conselheiros Governamentais: Clóvis Panizzi , Luciana Regina Silva de Castro e Não Governamentais: Diomedes Aparecido dos Santos e Isabel Cristina Pelanda, juntamente os ouvintes e observadores conforme a lista de presença em anexo. Assumindo a direção dos trabalhos, o senhor Diomedes Aparecido dos Santos, Presidente do Conselho deu início a reunião realizando a leitura das pautas as quais foram aprovadas por este Conselho. Pauta 1- Aprovação do Calendário de reuniões para 2021. Pauta 2- Substituição dos Conselheiros Governamentais e Escolha da Vice-Presidência. Pauta 3- Apresentação da Prestação de Contas da Deliberação Nº 001/2017 CEDI- 2º semestre de 2019 e 1º semestre de 2021 . Pauta 4- Ofício encaminhado pela UBS Gralha Azul- Idoso em situação de vulnerailidade. Pauta 5- Elaboração do Plano de Ação para 2021. Pauta 6- Informes Gerais: 6.1- Atestado de Regularidade do Conselho. Valéria Mello- Diretora de Gestão Estratégica do SUAS, apresentou a nova Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, falou sobre os ganhos que a secretaria já obteve em tão pouco tempo desta Gestão. A Secretária Doriane esteve presente na reunião dando boas vindas, falou ainda sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde com os idosos no município, valorizando a pessoa idosa. Pauta 1- Aprovação do Calendário de reuniões para 2021: Foi apresentado e aprovado em unânimidade o Calendário de Reuniões para este ano do CMDI. Pauta 2- Substituição dos Conselheiros Governamentais e Escolha da Vice-Presidência: Considerando as substituições de representantes governamentais realizadas pela Gestão, os representantes, titular e suplente respectivamente, da Secretaria Municipal de Assistência Social serão: Clóvis Panizzi e Luciana Regina Silva de Castro; Secretaria Municipal de Educação: Marinalda Pauliv Pereira e Antonieta de Lena; Secretaria Municipal de Saúde: Carolina Pelanda Lutfi e Josilane Cristina dos Anjos. Considerando a substituição da senhora Jacira Mendes representante da SMS, consequentemente da Vice-Presidência deste Colegiado, será necessário a escolha da Vice-Presidência até a próxima Assembleia. Diante da falta dos representantes da SMS e SME e dos representantes da Sociedade Civil a escolha será realizada na próxima reunião ordinária. Pauta 3- Apresentação da Prestação de Contas da Deliberação Nº 001/2017 CEDI repasse para Incentivo para garantia de direitos da Pessoa Idosa.:. 2º semestre de 2019 e 1 º semestre de 2020: Clóvis Panizzi- Compras e Licitações da SMAS apresentou a Prestação de Contas da Deliberação Nº 001/2017 CEDI- 2º semestre de 2019 e 1º semestre de 2020, ressaltando que este Colegiado em julho do ano passado aprovou a solicitação de prorrogação, por mais doze meses, para execução das ações da Deliberação. Clóvis apresentou a execução da proposta de atendimento físico, gestão financeira, resumo executivo da Deliberação. Foi realizado o questionário de monitoramento. Após toda a verificação das notas fiscais e sanada todas as dúvidas do Colegiado, este Conselho emitiu Parecer favorável e aprovou totalmente a Prestação de contas da Deliberação Nº 001/2017 CEDI- 2º referente ao período de 01/07/2019 a 31/12/2019, aprovaram ainda a justificativa sobre os saldos financeiros superiores a trinta por cento do valor do repasse, bem como o Plano de Providências. Aprovaram totalmente a semestre de 2019 Prestação de Contas da Deliberação Nº 001/2017 CEDI referente ao período de 01/01/2020 a 30/06/2020. Este Colegiado apreciou e aprovou em unânimidade a Prestação de Contas da Deliberação N° 001/2017 CEDI- 2º semestre de 2019 e 1º semestre de 2021. Pauta 4- Ofício encaminhado pela UBS Gralha Azul- Idoso em situação de vulnerailidade: A Secretaria Executiva dos Conselhos recebeu no dia 03 de fevereiro, via fly, ofício da Unidade Básica de Saúde Gralha Azul notícia de pessoa idosa em situação de abandono familiar e vulnerabilidade e que foi solicitado apoio ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS e a este Colegiado foi solicitado agilidade na resolução do caso, tendo em vista a gravidade do exposto. Considerando a urgência do conteúdo, a secretária executiva dos Conselhos encaminhou ao CRAS Gralha Azul informações sobre o andamento e quais providências tomadas acerca do caso, em resposta foi informado que foram realizadas tentativas de visita domiciliar sem sucesso,[°),n~ ão 
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encontraram ninguém na residência, contataram a UBS Gralha Azul onde informaram que o CREAS está acompanhando o caso e que a idosa está residindo em São José dos Pinhais com uma parente. Foi solicitado também ao CREAS informações sobre o andamento e quais providências estão sendo tomadas, dentro das competêcias do equipamento. A representante do CREAS- Evelin Kalinoski (psicóloga) informou que acompanham o caso desde março do ano passado e que em visitas era perguntado a senhora idosa citada sobre a extensão familiar, era constattado resitência nas informações, sempre houve negativa por parte dos familiares contatados. Foi orientado sobre a institucionalização, mas a idosa sempre mostrava resistência, a idosa mudou de endereço várias vezes, também o Ministério Público foi informado sobre a situação e o CREAS referenciou o município de Curitiba para acompanhamento do caso. No final do ano a idosa retornou para o município e em visita foi constatado que a filha com deficiência estava internada, também foi localizado o filho da idosa e informado sobre a situação da mesma, o CREAS informou a Rede de Proteção em São Paulo para averiguação de suporte dos familiares para a idosa, onde foi constatdo que nenhum dos filhos demonstrou interesse em cuidar da idosa. No último contato com uma sobrinha, foi informado que a idosa encontra-se temporariamente na casa de familiar em São José dos Pinhais, mas ainda há possibilidade da idosa ir para a cidade de Unhares no Espírito Santo ou se será encaminhada, caso esgotada as possibilidades, para uma Instituição de Longa Permanência. O CREAS continuará acompanhado o caso. Este Colegiado se dá por satisfeito e continuará acompanhando o caso e encaminhará resposta a UBS Gralha Azul. Pauta 5- Elaboração do Plano de Ação para 2021: Foram sugeriadas ações para o Plano de Ação do CMDI a ser excutado este ano e na próxima reunião ordinária será complementado e finalizado para devida aprovação. Pauta 6-lnformes Gerais: 6.1- Atestado de Regularidade do Conselho: O Escritório Regional de Curitiba solicitou documentação para emissão do Atestado de Regularidade de Conselho, Plano e Fundo, até o dia q~inze de março. Após entrega da documentação solicitada o ARCPF terá validade até 31 de dezemb o de 2021. Após a pu~icação do Decreto de nomeação do~ Conselheiros, a documentação ser~ env da. Nada m~:-t-ravendo a trata~ Karla de Sousa Oliveira lavrou a seguinte Ata que segue 
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Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, com início às catorze horas, após verificado 
o quórum reuniram-se para a Reunião Ordinária on-line realizada através da paltaforma Google Meet, 
obedecendo aos Decretos Estadual e Municipal que proíbe as reuniões presenciais para çontenção 
da pandemia de Covid 19, estavam presentes na reunião on-line os Conselheiros Governamentais: 
Clóvis Panizzi, Luciana Regina Silva de Castro, Antonieta de Lena, Rute Benhuka e Não 
Governamentais: Diomedes Aparecido dos Santos e Jucimara Lucas da Cruz, conforme a lista de 
presença em anexo. Assumindo a direçãd dos trabalhos, o senhor Diomedes Aparecido dos Santos, 
Presidente do Conselho deu início a reunião realizando a leitura das pautas as quais foram 
aprovadas por este Conselho. Pauta 1- Substituição dos Conselheiros Governamentais e Escolha da 
Vice-Presidência. Pauta 2- Ofício Nº 03 à SMS. Pauta 3- Finalização do Plano de Ação para 2021. 
Pauta 4- Informes Gerais. Pauta 1- Substituição dos Conselheiros . Governamentais e Escolha da 
Vice-Presidência: A Secretaria Municipal de Saúde indicou como Conselheira Titular a senhora Rute 
Benhuka, este Colegiado aprovou em unânimidade a indicação. Foi realizada a Escolha da Vice-
Presidência, a qual deverá ser governamental. Foi escolhida como Vice-Presidente, com quatro 
votos, a senhora Luciana Regina Silva de Castro- representante da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e em segundo lugar, com dois votos a senhora Rute Benhuka. A substituição e 
noemação serão publicadas em Diário oficial. Pauta 2- Ofício Nº 03 à SMS: Foi solicitado a SMS 
informações sobre a oferta de aparelhos auditivos e de forma os ·idosos são encaminhados ao médico 
especialista, em resposta a SMS informou que há um prestador que oferta aparelhos auditivos pelo 
SUS, sendo que a referência de encaminhamento é a Clinica Integrada de São José dos Pinhais. O 
gerenciamento da fila de espera é realizado pela 2ª Regional Metropolitana de Saúde, ou seja, 
primeiramente o paciente com indicação de aparelho auditivo é encaminhado ao 
Otorrinolaringologista através da central de marcação, sendo que o tempo médio de espera é de 
quarenta e dois dias. Após a constatação da necessidade do aparelho auditivo pelo médico 
especialista, a requisição do aparelho auditivo é enviado via malote para central de marcação, que 
posteriormente envia via email para Setor de média e alta complexidade da 2ª Regional, para que 
paciente possa ser inserido na fila de espera. O agendamento ocorre por ordem cronológica de fila de 
espera, e a liberação das vagas é organiiz:ada pela 2ª Regional de Saúde, que atende a todos os 
municípios da Região metrolitana de Curitiba. Atualmente possuem 212 pacientes em fila de espera. 
A Conselheira Rute Benhuka contribuiu com informações de suma importância referente a esta pauta. 
Diante da resposta este Colegiado se dá por satisfeito. Pauta 3- Finalização do Plano de Ação para 
2021: Após a finalização da construção do Plano de Ação este Colegiado apreciou e aprovou em 
unânimidade o Plano de Ação para execução em 2021. Pauta 4- Informes Gerais: Foi informado ç:10 
Colegiado sobre a Audiência Pública da instituição do Plano Diretor Municipal e aprovação do Plano 
de Mobilidade Urb.§.0.a_que ocorrerão em duas datas, dias dezesete de março as dezenove horas no 
Parque Multi~venfos e )10 dia vinte e quatro de março as dezenove horas no Ginásio Cefaz, os 

v. r tos _9,eg.Ú+rao os rotocolos sanitários e de forma híbrida. Nada mais havendo a tratar Karla de 
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Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, com início às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social, após verificado o quórum reuniram-se para a Reunião Ordinária os Conselheiros Governamentais: Clóvis Panizzi, Luciana Regina Silva de Castro, Marinalda Pauliv Pereira, Antonieta de Lena, Rute Benhuka, Roberta Santiago de Souza e Não Governamentais: Diomedes Aparecido dos Santos, Simone Ferreira de Sousa, Eduardo Gomes Fernandes, Francisco Expedito Damas Soares Júnior, Isabel Cristina Pelanda e Jucimara Lucas da Cruz, juntamente os ouvintes e observadores conforme a lista de presença em anexo. Assumindo a direção dos trabalhos, o senhor Diomedes Aparecido dos Santos, Presidente do Conselho deu início a reunião realizando a leitura das pautas as quais foram aprovadas por este Conselho. Pauta 1-Visitas as Casas de Repouso do município. Pauta 2-Ações para o dia 15 de Junho- Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Pauta 3- Solicitação de Vaga de estacionamento preferencial para a Pessoa Idosa na Caixa Econômica Federal. Pauta 4-Agendamento de Consultas nas Unidades Básicas de Saúde. Pauta 5- Informes Gerais. Pauta 1-Visitas as Casas de Repouso do município: Considerando que duas Instituições possuem registro de inscriç~o neste Colegiao e estão com os registros vencidos e considerando a importância das visitas a estas instituições a fim de verificar as instalações, quantidade de idosos atendidos e sobre a vacinação destes, este Colegiado realizará as visitas no dia dezoito de maio as treze horas e trinta minutos. Pauta 2-Acões Rara o dia 15 de Junho- Dia Mundial de Conscientizacão da Violência contra a Pessoa Idosa: Karla Oliveira- Secretária Executiva dos Conselhos fa lou sobre a importância das ações a serem desenvolvidas com urgência, visto que o cenário atual da Pandemia de COVID-19 continua e que com a vacinação deste público, as ações direcionadas a estes já podem e devem iniciar o quanto antes, claro que seguindo todas as orientações sanitárias da OMS para prevenção da COVID 19 e realizadas virtualmente, individualmente e em pequenos grupos, garantindo uma melhor qualidade de vida aos idosos do nosso município. As ações serão desenvolvidas através de projetos que envolverão as políticas de Assistência Social , Saúde, Educação e Esporte. Em breve os Projetos serão apresentados pelo CMDI e iniciados. Pauta 3- Solicitação de Vaga de estacionamento preferencial para a Pessoa Idosa na Caixa Econômica Federal: Diomedes dos Santos informou que, diante da urgência na resolutividade desta pauta, já conversou com o Diretor da FazTrans e a placa já foi instalada, mesmo não sendo responsabiliade do órgão e sim da CEF, a FazTrans já providenciou a instalação da placa de sinalização. Pauta 4- Agendamento de Consultas nas Unidades Básicas de Saúde: Luciana Regina- Coordenadora do Projeto Amigos da Melhor Idade falou sobre os relatos de alguns idosos que estão com dificuldades em agendar consultas nas Unidades Básicas de Saúde, Rute Benhuka- Representante da Saúde também relatou sobre a dificuldades nos agendamento pelos idosos. Após a discussão sobre de forma esta demanda possa ser sanada, Rute Benhuka falou sobre a possibilidade de que os agendamentos sejam retomados como anteriormente, onde eram realizados uma vez por semana nas UBS's, informou ainda que acionará o setor de Atenção Básica para que haja mudanças nos protocolos desses atendimentos. Este Colegiado aguardará retorno da representante da Saúde com maiores informações. Pauta 5- Informes Gerais: Não houve informes. Nada mais havendo a tratar Karla de Sousa Oliveira lavrou a seguinte Ata que segue assinada pelos Conselheiros, conforme a lista em anexo.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, com início às catorze horas, reuniram-se 
para a Reunião Ordinária on-line realizada através da plataforma Google Meet, obedecendo aos 
Decretos Estadual e Municipal que proiberp as reuniões presenciais para contenção da pand_emia de 
Covid 19. Após verificado o quórum, reuniram-se para a Reunião Ordinária os Conselheiros 
Governamentais: Luciana Regina Silva de Castro, Marinalda Pauliv Pereira, Rute Benhuka e Não 
Governamentais: Diomedes Aparecido dos Santos e Isabel Cristina Pelanda. Assumindo a direção 
dos trabalhos, o senhor Diomedes Aparecido dos Santos, Presidente do Conselho deu início a 
reunião realizando a leitura das pautas as quais foram aprovadas por este Conselho. Pauta 1-
Prorrogação da vigência do Plano Municipal da Pessoa Idosa para a emissão do ARCPF-Atestado de 
Regularidade do Conselho. Pauta 2- Parecer sobre as Visitas as Casas de Repouso do município 
com inscrição no CMDI para renovação dos Registros. Pauta 2- Ofício Nº 268 MP- Informações sobre 
as Casas de Repouso do município. Pauta 3- Informações sobre lntituições de Longa Permanência 
conveniadas com o município. Pauta 4- Revisão da Resolução que define os parâmetros municipais 
para a inscrição e renovação de inscrição de entidades e organizações de atendimento a Pessoa 
Idosa. Pauta 5- Ações para o dia 15 de Junho- Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a 
Pessoa Idosa. Pauta 6- Informes Gerais. Pauta 1- Prorrogação da vigência do Plano Municipal da 
Pessoa Idosa para a emissão do ARCPF- Atestado de Regularidade do Conselho: Conforme 
solicitação do Escritório Regional de Curitiba, onde foi requisitado o Plano Municipal da Pessoa Idosa 
atualizado ou o envio de resolução prorrogando o Plano, para emissão do Atestado de Regularidade 
do Conselho, este Colegiado deliberou em prorrogar até 31 de dezembro do corrente ano o Plano 
Municipal da Pessoa Idosa de Fazenda Rio Grande. Pauta 2- Parecer sobre as Visitas as Casas de 
Repouso do município com inscrição no CMDI para renovação dos Registros: Diomedes Aparecido 
informou que juntamente com a Conselheira Luciana Regina realizaram visita a Casa de Repouso Vó 
Altina, Casa de Repouso Vô João e Vó Maria e Casa de Repouso Morada Luz Divina, instituições que 
possuem registros de inscrição neste Colegiado. Conforme orientações repassadas na 3° reunião 
online técnica sobre COVID-19 nas Instituições de Longa Permanência para Idosos, realizada no dia 
vinte e um de maio do corrente ano, através do Departamento da Política da Pessoa Idosa -
DPPI/PR em consonância com o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso - CEDI/PR, não 
entraram nas instituições, permaneceram na área externa e conversaram com os responsáveis sobre 
a vacinação da COVID-19 e sobre a validade dos certificados de inscrição das instituições no 
Conselho. Na Casa de Repouso Fazenda Rio Grande (antiga Vó Altina) foram verificar a informação 
de que uma senhora de cinquenta e oito anos está residindo na instituição e de uma senhora idosa 
com deficiência residindo também na instituição. A responsável pela instituição informou que as duas 
senhoras citadas residem na instiuição. Posteriormente o proprietário informou ao Colegiado que a 
senhora que não é idosa reside desde 2019 na instiuição, pois foi encaminhada pelo Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social- CREAS, trata-se de um caso de violência, por este 
motivo a senhora permanece na instituição e efetua o pagamento com recursos próprios. Informou 
ainda que a senhora com deficiência não oferece riscos aos demais e que também efetua 
pagamento com recursos próprios. A secretária executiva dos Conselhos contatou o Conselho 
Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa para sanar dúvidas referentes aos casos citados, este por sua 
vez informou que em ambas as situações é permitido a permanência na instituição, visto que não há 
instituições específicas para cada caso, onde as estadias são pagas com recursos própios. O 
proprietário informou ainda que todos os idosos já receberam a vacina. Entregou a documentação 
solicitada para renovação do registro de inscrição. Na instiuição Morada Luz Divina o proprietário 
informou que todos os idosos foram vacinados. Esta instituição está com registro de inscrição válido 
mas os alvarás do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária estão vencidos, já foi enviado email 
solicitando o envio dos novos alvarás e aguardamos resposta. A Casa de Repouso Vô João e Vó 
Maria mudou de endereço, na visita os Conselheiros não entraram no interior da residência, o 
proprietário informou que todos os idosos foram vacinados. Os Conselheiros orientaram sobre a 
renovação do registro, pois todos os alvarás estão vencidos. O proprietário informou que está 
agilizando a documentação. Este Colegiado expressa preocupação referente aos alvarás estarem 
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vencidos e solicitou agilidade na renovação dos mesmos. Pauta 3- Ofício Nº 268 MP- Informações 
sobre as Casas de Repouso do município: Diomedes Aparecido informou que recebeu através de 
email o Ofício nº 268 onde o MP solicitou, no prazo de trinta dias, informações sobre os dados 
cadastrais da Instituição Recanto do Colibri, Estância Divina Luz, Vô João e Vó Maria e Casa de 
Repouso Morada dos Girassóis. Diante das visitas realizadas nas instituições Recanto do Colibri, 
Estância Divina Luz e Vô João e Vó Maria, este Colegiado responderá ao ofício até o dia vinte de 
junho, tendo em vista que foi dado as instituições prazo para regularização dos alvarás. Foi 
constatado que Casa de Repouso Morada dos Girassóis não possui sede no endereço 
disponibilizado em seu site, no mesmo endereço encontra-se a Casa Vô João e Vó Maria. Antes do 
recebimento do ofício citado, este Colegiado não tinha o conhecimento da Casa de Repouso Recanto 
do Colibri. Foi realizada a orientação a proprietária da instituição que realize o mais rápido possível a 
solicitação de inscrição neste Colegiado, solicitamos todos os alvarás e os documentos necessários a 
inscrição. A proprietária informou que desde agosto de 2020 as solicitações de alvarás estão 
tramitando e que até o momento não tem nenhum alvará deferido. Informou ainda que todos os 
idosos foram vacinados na instituição contra COVID-19. Este Colegiado expressa preocupação diante 
da ausência desses alvarás. A proprietária informou que nos próximos dias encaminhará os 
protocolos de solicitação dos alvarás. Pauta 4- Informações sobre lntituições de Longa Permanência 
conveniadas com o município: Este Colegiado solicitou informações da Gestão sobre quais 
Instituições de Longa Permanência possuem convênio com o município. Denise Grebos- Diretora de 
Área da Proteção Social Especial, informou que o município possui convênio com a instituição 
Residencial Danuzia e atualmente quatro idosos estão em acolhimento pago com recursos municipais 
e que o CREAS realiza o acompanhamento desses idosos. Pauta 5- Revisão da Resolução que 
define os parâmetros municipais para a inscrição neste Colegiado: Karla Oliveira- Secretária 
Executiva informou que o mandato dos Conselheiros está finalizando e para a realização da próxima 
Assembleia será necessário fazer a revisão da Resolução que define os parâmetros municipais para 
a inscrição neste Colegiado. Foram acresecentados 2 itens na Resolução, as quais foram aprovadas 
em unânimidade. Será agendada reunião extraordinária para a elaboração da Minuta da Assembleia 
e a definição da data em que a mesma será realizada. Pauta 6- Ações para o dia 15 de Junho- Dia 
Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa: Karla Oliveira informou ao Colegiado 
sobre as ações que serão realizadas no próximo dia 15, como a divulgação do vídeo de 
conscientização, ato de conscientização no Terminal e a fixação de cartazes de conscientização 
dentro dos ônibus e no comércio, sobre os sinais que os idosos apresentam quando sofrem algum 
tipo de vi0{ência. Pauta 7- Informes Gerais: Não houve informes. Nada mais havendo a tratar Karla de 
Sousa Oliv.eira lavrou a seguinte Ata que segue assinada pelos Conselheiros,conforme a lista em anexo.XXXXXXXXXXXX>0000000000(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,,_,/ 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
FAZENDA RIO GRANDE - PR 

ATA Nº 059 
Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, com início às catorze horas, reuniram-se para a Reunião Ordinária on-line realizada através da plataforma Google Meet, obedecendo aos Decretos Estadual e Municipal que proíbem as reuniões presenciais para contenção da pandemia de Covid 19. Após verificado o quórum, reuniram-se para a Reunião Ordinária os Conselheiros Governamentais: Clóvis Panizzi, Luciana Regina Silva de Castro, Rute Benhuka e Não Governamentais: Diomedes Aparecido dos Santos, juntamente os ouvintes e observadores conforme a lista de presença em anexo. Assumindo a direção dos trabalhos, o senhor Diomedes Aparecido dos Santos, Presidente do Conselho deu início a reunião realizando a leitura das pautas as quais foram aprovadas por este Conselho. Pauta 1- Prestação de Contas da Final da Deliberação 001/2017-Conselho Estadual dos Direitos do Idoso - CEDI/PR, referente ao período de 01/07/2020 a 31/12/2020. Pauta 2- Resolução que define os parâmetros municipais para a inscrição no Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos. Pauta 3- Minuta do Edital de Convocação da Assembleia das Organizações não governamentais para Eleição das instituiçoes para composição do CMDI. Pauta 4-lnformes Gerais. Pauta 1- Prestação de Contas Final da Deliberação 001 /2017-Conselho Estadual dos Direitos do Idoso - CEDI/PR, referente ao período de 01/07/2020 a 31/12/2020: Clóvis Panizzi-Compras e Licitações apresentou a gestão financeira e o questionário de monitoramento. Todas as perguntas foram respond_idas pelos Conselheiros. Após toda explanação este Colegiado aprovou em unânimidade a Prestação de Contas Final da Deliberação Nº 001/2017 Conselho Estadual dos Direitos do Idoso - CEDI/PR, referente ao período de 01/07/2020 a 31/12/2020. Pauta 2- Resolução que define os parâmetros municipais para a inscrição no Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos: Após a análise da resolução que define os parâmetros para inscrição e renovação das organizações não governamentais, com ou sem fins lucrativos, bem como dos serviços, programas e projetos governamentais no Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, emitida já em 2019, foram acrescentados três itens: artigo quinto item XII "Declaração de idoneidade dos dirigentes da organização", artigo sétimo item X "O Conselho realizará visita a organização quando houver alteração de endereço" e item XI "O Conselho realizará novamente visita a organização quando houver possível denúncia de qualquer natureza, que coloquem a pessoa idosa em risco". Este Colegiado aprovou em unânimidade a inclusão dos itens e a resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Pauta 3- Minuta do Edital de Convocação da Assembleia das Organizações não governamentais para Eleição das instituiçoes para composição do CMDI: Foi apresentado a Minuta do Edital de Convocação da Assembleia de Eleição das Organizações Não Governamentais para composição do Conselho. Foi apresentado o cronograma com as datas da publicação até a realização da Eleição que ocorrerá dia dez de agosto as catorze horas. A minuta foi aprovada em unânimidade. Pauta 4- Informes Gerais: Não houve informes. Nada mais havendo a tratar Karla de Sousa Oliveira lavrou a seguinte Ata que segue assinada pelos Conselheiros, conforme a lista em anexo.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ATA Nº 060 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
FAZENDA RIO GRANDE - PR 

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, com início às catorze horas, reuniram-se para a Reunião Ordinária on-line realizada atrçivés da plataforma Google Meet, obedecendo aos Decretos Estadual e Municipal que proibem as reuniões presenciais para contenção da pandemia de Covid 19. Após verificado o quórum, reuniram-se para a Reunião Ordinária os Conselheiros Governamentais: Luciana Regina Silva de Castro, Rute Benhuka e Não Governamentais: Diomedes Aparecido dos Santos, juntamente os ouvintes e observadores conforme a lista de presença em anexo. Assumindo a direção dos trabalhos·, o senhor Diomedes Aparecido dos Santos, Presidente do Conselho deu início a reunião realizando a leitura das pautas as quais foram aprovadas por este Conselho. Pauta 1- Aprovação dç3 Criação e Composição da Comissão de Análise das Inscrições das Organizações da Sociedade Civil para Assembleia de Eleição das Organizações Não governamentais para composição do Conselho. Pauta 2- Aprovar a alteração do Cronograma da Assembleia. Pauta 3- Informes Gerais. Pauta 1- Aprovação da Criação e Composição da Comissão de Análise das Inscrições das Organizações da Sociedade Civil para Assembleia de Eleição das Organizações Não governamentais para composição do Conselho: Tendo em vista a Assembleia de Eleição é necessário a criação da Comissão para a análise das documentações para a composição do Colegiado para o biênio 2021 a 2023. Foi aprovado em unânimidade a Criação e Composição da Comissão de Análise das inscrições das Organizações da Sociedade Civil para a Assembleia de Eleição das Organizações Não Governamentais, para composição do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, para biênio 2021-2023, composta pelos seguintes membros: Representantes da Sociedade Civil: Diomedes Aparecido dos Santos e Isabel Cristina Pelanda e Governamentais: Luciana Regina Silva de Castro e Rute Benhuka. Pauta 2- Aprovar a alteração do Cronograma da Assembleia: Considerando que apenas duas Organizações da Sociedade Civil realizaram inscrição para a Assembleia de Eleição (CADI e APAE), considerando que a Lei Municipal Nº 282/2005 em seu art. quinto prevê três representantes de entidades que comprovadamente desenvolvam ações nas diversas áreas de atendimento ao idoso e set,Js respectivos suplentes, este Colegiado deliberou pela alteração do cronograma do Edital de Convocação para a Assembleia, possibilitando que mais uma instituição já demonstrou interesse no ingresso, assim as representações governamentais já constantes neste Colegiado permanecerão. No próximo dia quatro de agosto a Comissão realizará visita ao Projeto Barnabé. Diante da explariação este Colegiado aprovou em unânimidade a alteração do Cronograma do Edital de Convocação. Pauta 3- Informes Gerais: Não houve informes. Nada mais havendo a tratar Karla de Sousa Oliveira lavrou a seguinte Ata que segue assinada pelos Conselheiros,conforme a lista em anexo.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ATA Nº 061 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
FAZENDA RIO GRANDE - PR 

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, com início às nove horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social, após verificado o quórum reuniram-se para a Reunião Ordinária os Conselheiros Governamentais: Karla de Sousé;l Oliveira, Rute Benhuka e Não Governamentais: Diomedes Aparecido dos Santos e Isabel Cristina Pelanda, juntamente os ouvintes e observadores conforme a lista de presença em anexo. Assumindo a direção dos trabalhos, o senhor Diomedes Aparecido dos Santos, Presidente do Conselho deu início a reunião realizando a leitura das pautas as quais foram aprovadas por este Conselho. Pauta 1- Atividades com os idosos no Centro de Convivência Amigos da Melhor Idade. Pauta 2- Solicitação de registro de inscrição do Projeto Barnabé. Pauta 3- Providências acerca da Assembleia das Organizações não governamentais para Eleição das instituiçoes para composição do CMDI. Pauta 4- Informes Gerais. Pauta -AtividaçJes co!11 os idosos no Centro de Convivência Amigos da Melhor Idade: Valéria Mello-Diretora Geral da SMS informou que as atividades coletivas com idosos do Centro de Convivência Amigos da Melhor Idade foram retomadas ontem, dia nove de agosto, de maneira cuidadosa, seguindo todas as orientações da Vigilância Sanitária para prevenção da COVID-19. Informou ainda que esta retomada foi possível devido a parceria entre a SMAS e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, onde os CRAS's lideram o trabalho da SMAS em parceria com a S.M de Esporte. O intuíto é que os idosos sejam alcançados e trabalhados nos seus territórios, para que cada CRAS conheça seu público, fortalecendo assim os territórios. Cada CRAS terá a incubência sobre as atividades deste público em seus respectivos territórios, sob a coordenação da Diretora de Proteção Social Básica- Rejane Carvalho. O público com 59 anos poderão participar, mas sendo articulado com outras políticas públicas. Valéria Mello informou que as atividades iniciram ontem pela manhã na Praça Vitória, as atividades serão realizadas nas segundas, terças e sextas-feiras com O$ professores Gerson e Roh. Na tarde de ontem também houve atividades na Academia de Saúde, promovidas pela S.M de Saúde. Falou que o Centro de Convivência terá uma sede própria. Falou ainda sobre o papel fundamental deste Colegiado. Valéria Mello falou ainda que em reunião no Gabinete, o Presidente deste Colegiado Diomedes Santos levou a situação dos idosos para todos os representantes das demais políticas presentes na reunião, e que este foi acertivo. Informou que a nova representante suplente da SMAS neste Conselho será Karla Oliveira. Pauta , 2- Solicitação de registro de inscrição do Projeto Barnabé: Na visita a instituição a Conselheira Rute Benhuka falou que em· todas as respostas realizadas, sobre ações desenvolvidas para os idosos, disseram que as ações serão realizadas no futuro. Falou que teme em deliberar pela aprovação do registro de inscrição, percebeu que o público idoso é incluído e não é feito nenhuma ação em específico para este público. Falou da importância de registrarem um projeto em específico e na sequência ser solicitado novamente o registro de inscrição. Foi deliberado pela certificação, pelo prazo de seis meses, para adequações e posteriormente ser analisado novamente a solicitação para emissão do certificado definitivo. Pauta 3- Providências acerca da Assembleia das Organizações não governamentais para Eleição das instituiçoes para composição do CMDI: Seguindo o cronograma do Edital de Assembleia de Eleição das Organizações da Sociedade Civil no Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, a Comissão se reuniu nesta reunião para avaliar as solicitações de incrições do edital de convocação. Foram avaliados i Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral- CADI e Projeto Barnabé. Após as análises dos documentos, es Colegiado aprovou em unânimidade as inscrições da Associação de Pais e Amigos d Excepcionais- APAE, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral- CAD~ - rojeto .... 
Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos- CMDI /~9 Rua: Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 - Pioneiros - Cep: 83 .823-090 .. Fazenda Rio Grande - PR ~ -Fones: 3608-7642/7640 1 ./ ' 



' 1 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
FAZENDA RIO GRANDE - PR 

u e en u a 
Conselheira Titular Governamental 

Secretaria Municipal de Saúde 

o Governamental 
lsa~ anda 

Conselheira Titular Não Governamental 
Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE 

c1 1 de Assistência Social 

Vl}J)J.wJ.M,b.. 
Karla de Sousa Oliveira 

Conselheira Suplente Governamental 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos- CMDI Rua: Tenente Sandro Luiz Kampa, 182- Pioneiros - Cep: 83.823-090 - Fazenda Rio Grande - PR 
Fones: 3608-7642/7640 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
FAZENDA RIO GRANDE - PR 

ATA Nº 062 
Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, com início às catorze horas, 
reuniram-se para a Assembleia de !=leição das Organizações da Sociedade Civil no Conselho 
Municipal dos Direitos dos Idosos para biênio 2021-2023, na Secretaria Municipal de 1 
Assistência Social, o Secretário Municipal de Assistência Social- Luciano Pena de Oliveira, as 
Conselheiras Governamentais: Rute Benhuka representante da Secretaria Municipal de 
Saúde e Karla de Sousa Oliveira representante da Secretaria Municipal de Assistência Social 
e os Representantes da Sociedade Civil : Isabel Cristina Pelanda- Representante da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE, Diomedes Aparecido dos Santos-
Representante do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral- CADI, Aparecido 
Onorato de Oliveira Representante do Projeto Barnabé. Assumindo a direção dos trabalhos, 
Luciano Pena de Oliveira- Secretário Municipal de Assistência Social realizou a abertura da 
Assembleia dando boas vindas aos representantes da Sociedade Civil. Karla Oliveira realizou 
a leitura da Minutá do Regimento Interno, após a leitura foram realizados os esclarecimentos e 
Aprovado em unânimidade o Regimento Interno da Assembleia de Eleição das Organizações 
da Sociedade Civil no Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos para biênio 2021-2023. Foi 
realizada a apresentação das Organizações da Sociedade Civil das Instituições, iniciando por 
ordem alfabética com: a Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-
APAE- Isabel Cristina Pelanda. Na sequência foi realizada a apresentação do Centro de 
Assistência e Desenvolvimento Integral- CADI pelo representante da instituição- Diomedes 
Aparecido e finalizou a apresentação das Instituições, Aparecido Onorato Representante do 
Projeto Barnabé. Como só foram recebidas e aprovadas três inscrições: APAE, CADI e Projeto 
Barnabé, não foi necessário realizar a Eleição, sendo assim foram aclamados representantes 
das Organizações da Sociedade Civil no Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, para 
biênio 2021 à 2023, as Organizações: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE, 
Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral- CADI e Projeto Barnabé. Foram eleitos 
como Conselheiros Municipais dos Direitos dos Idosos da Sociedade Civil do município de 
Fazenda Rio Grande, para biênio 2021 a 2023, titulares e suplentes, respectivamente, Isabel 
Cristina Pelanda e Jucimara Lucas Silva Cruz- Representante da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais- APAE, Diomedes Aparecido dos Santos e Angélica dos Santos de 
Faria- Representante do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral- CADI, Naiany 
Carol' e Araújo e Aparecido Onorato de Oliveira - Representante do Projeto Barnabé. Nada -~ 3Y' do a tratar Karla de Sousa Oliveira lavrou a seguinte Ata que segue assinada pelos 
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