
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – PARANÁ

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Lei n.º 3228/2021, de 10 de dezembro de 2021

Ata  número  02  -  Reunião  Extraordinária  realizada  no  dia  03  de  março  de  2022.

Aos três dias do mês de março de 2022, às 08h30min, reuniram-se na sala de reuniões da

Secretaria  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social,  os  representantes  do  Conselho

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, onde realizou-se a primeira reunião extraordinária

do ano. Estiveram presentes os seguintes representantes. Governamentais: Jessika Poli

dos Santos – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Presidente);

Claudia Cunico Conrado Locateli – Secretaria Municipal de Saúde; Milane Scarpari – 5ª

Regional  de  Saúde  (Secretária);  Maria  Aparecida  Meira  Heimoski  Zanona  –  Núcleo

Regional  de  Educação;  Jocelia  da  Aparecida  Maciel  ferreira  –  Núcleo  Regional  de

Educação;  Anita  Chafran  Machado  –  Secretaria  Municipal  de  Administração.  Não

Governamentais:  Jessica  Kot  –  AEPAPA;  Dieniffer  Socoloski  –  AEPAPA,  Maria  Lioba

Heerdt – UNATI; Gilson Pedro Amaral – SOS; Daniele de Fátima Sostisso – SOS ; Josiane

dos Anjos – Pastoral da Pessoa Idosa; Waldemar Brustolin Neto – ACPAC; Eriana Hey da

Silva  – Hospital  São  Vicente  de Paulo;  Cleber  Antunes –  Instituto  Virmond;  Terezinha

Batista – Grupo 3ª Idade. Convidados: Jeane Ramos Silvério Garcia – Secretária Executiva

dos Conselhos;  Ilzon Pereira  Rehbein  –  SOS e Daniele  da Cruz -  ACPAC.  A reunião

ocorreu de forma híbrida e os presentes que participaram através da plataforma virtual

estão  identificados  na  lista  de  presença  anexa.  A  presidente  Jéssika  Poli  dos  Santos

saudou a todos e informou que a reunião foi convocada pela comissão de finanças, assim

iniciou-se a reunião seguindo os itens da pauta.  Item 01 - Realizado a leitura da Ata nº

13/2021, e sem nenhuma ressalva foi aprovado o referido documento. Item 02 – Realizado

a leitura da Ata nº 16/2021, e sem nenhuma ressalva foi aprovado o referido documento.

Jeane informou que as atas aprovadas serão enviadas para o estado.  Item 03 – Após

reunião realizada no dia 23/02/22 pela Comissão de Finanças, que avaliou o Termo de

Cooperação Financeira firmado entre o município de Guarapuava, FMDI e SOS, período

de  abril  a  outubro,  os  representantes  desta  comissão  convocaram  esta  reunião

extraordinária  para  informar  e  esclarecer  alguns  pontos  identificados  no  Termo  de

Cooperação.  Waldemar  Brustolin  Neto,  representando a  comissão,  informa que com o

objetivo  de  alinhar  e  organizar  o  plano  apresentado  pelo  SOS  foi  pontuado  algumas

observações, sendo elas: 1) sugestão de aditivo de 30% (trinta por cento) do valor de R$

232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) para mais um mês, sendo R$ 69.600,00

(sessenta e nove mil e seiscentos reais) até o tempo de as ações sugeridas pela comissão

serem alteradas e incluídas no plano. 2) Providenciar que não haja atraso na prestação de

contas no SIT, pois o atraso pode causar suspensão e/ou atraso do recurso. No último mês

a instituição atrasou a prestação de contas. 3) Retomar a Comissão de Acolhimento para
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atualizar  o fluxo de atendimento  à pessoa idosa.  4)  Promover  a autonomia da equipe

técnica do SOS e a elaboração e fortalecimento do PIA (Plano Individual de Atendimento).

5) Organizar visita institucional no SOS, com representantes do CMDPI, CMAS e Gestão

Municipal. 6) Reunião conjunta com a comissão de acolhimento, CMAS, CMDPI, Gestão,

Procuradoria e Ministério Público para fortalecimento de ações definitivas. 7) Alteração do

estatuto  da  instituição,  conforme  ofício  nº  143/2021.  8)  Promoção  de  atividades

socioeducativas e de convivência comunitária, bem como de atividades religiosas de cunho

ecumênico, respeitando a fé de cada indivíduo, conforme solicitado no ofício nº 143/2021.

Após apresentado as sugestões, Ilzon, presidente do SOS, informa que já foi solicitado

alteração do estatuto, mas a aprovação depende da Congregação das Irmãs da Sagrada

Família,  com sede na Polônia, ele comenta que a diretoria tirou dinheiro do bolso para

pagar  salários  e  destacou  que  o  SOS presta  serviço  para  o  município,  reforçando  a

importância da contrapartida financeira municipal.  Ele informa também que a instituição

está em dia com as fiscalizações  da Vigilância  Sanitária  e Ministério  Público.  Daniele,

SOS, questiona quando será realizada a reunião de acolhimento, Jéssika informa que a

mesma já está agendada para próxima semana, no dia 09/03, e que na terça-feira dia

08/03 haverá  reunião  com o  procurador  do município.  Jeane comenta  que  a  ideia  da

comissão de acolhimento é juntar os órgãos, inclusive o CMAS, da onde o SOS também

recebe recursos, para que haja uma única linguagem e também a definição de novo fluxo.

Diante do exposto, os conselheiros presentes, aprovam o aditivo de 30% do recurso para o

SOS, com as ressalvas das alterações sugeridas, até o final do mês de abril.  Item 4 –

Pauta Livre. Esteve presente como convidado o Assistente Social da Gestão do SUAS,

Valdir  Rodrigo Rosa,  o qual  informou,  para ciência  do conselho,  sobre o  chamamento

público  do Ministério  da Família,  Edital  nº  06/2022,  que tem a finalidade de classificar

municípios  para  o  recebimento  de  bens  móveis  no  âmbito  do  Programa  Viver  –

Envelhecimento Ativo e Saudável.  O município já está providenciando a documentação

necessária e o CRAS I, foi a centro escolhido para receber os equipamentos. Sem mais

assuntos Jéssika agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada mais a relatar,

eu, Milane Scarpari lavrei a presente ata,  que, depois de lida e aprovada, será assinada

por mim e por todos os presentes.
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