
 

 

 

Reunião Ordinária 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata nº 06 – 23.09.2015 
 

  
Aos vinte e tres dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, 1 

aconteceu às 8h30, na sala de reuniões da Secretaria de Agricultura do 2 

Município de Cascavel/PR, a 6ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 3 

dos Direitos do Idoso – CMDI com a presença de seu presidente Senhor 4 

Antonio Santo e a maioria de seus membros, conforme consta na lista de 5 

presença anexa, para tratar dos seguintes Pontos de Pauta: 1. Abertura 6 

com a palavra do presidente. 2. Aprovação da pauta. 3. Justificativa de 7 

Faltas. 4. Posse de Conselheiro. 5. Recomposição das Comissões do 8 

CMDI. 6. Apresentação da SEMEL: Academia da Terceira Idade e 7. 9 

Informes Gerais: a) Of.010/2015 CEDI –  b)Of.011/2015 CEDI 10 

c)Of.012/2015 CEDI d) Of.013/15 CEDI e) Of.018/15 CEDI f) Of.059/15 11 

CEDI – g) Of.1263/15 Seaso e Portaria 336 de 12.08.2015 h) Of.1537/15 12 

Seaso i) Of.1516/2015 Convite Economia Solidaria j) Convite Miss 13 

Terceira Idade – Braganey. Ponto 1: Abertura: Iniciando a reunião o 14 

presidente Antonio Santo cumprimenta a todos e passa a palavra a Sra. 15 

Justa coordenadora da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais que 16 

apresenta a nova composição de funcionários desta secretaria, falando 17 

também sobre a dinâmica dos trabalhos e aproveita também para justificar a 18 

ausência da Secretária Municipal, Sra. Inês de Paula. Continuando o 19 

Presidente passa para o Ponto 2 – Deliberação sobre a pauta: a conselheira 20 

Sra. Salete pede a inclusão de ponto referente a Lei 083/2015 sobre 21 

transporte gratuito. O Sr. Derli da SEMEL pede correção do ponto 6 22 

alterando de Academia para Setor da Melhor Idade. A assistente social 23 

Cleonice pede alteração com inclusão do Ponto 3 – Aprovação da ata 24 

anterior e por ultimo assunto sobre Comemoração da Semana do Idoso e da 25 

Campanha do Fundo do Idoso, a Sra. Justa sugere que o assunto seja 26 

incluso durante a formação das comissões. Em votação ponto 2  a pauta 27 



com alterações e Ponto 3 a ata anterior  é aprovada por todos. Ponto 4 – 28 

Justificativas de faltas – apresentam justificativas a Sra. Angela Maria da 29 

Sesau,Sra. Maria Aparecida – Semed, Sra. Amália - OAB. Ponto 5 – Posse 30 

de Conselheiro: Apresenta-se a Sra. Rosmarli S. Roncaglio e o Sr. Ricardo 31 

L. Legmani que é apresentado pelo Sr. Derli da SEMEL para ocupar a vaga 32 

como Titular e ele como Suplente em virtude da mudança de funções junto a 33 

Secretaria, as posses e a proposta  de inversão é referendada por todos. 34 

Ponto 6: Recomposição das Comissões: É sugerido que seja substituído 35 

os membros que saíram das comissões que já existiam anteriormente o que 36 

é consentido por todos. Comissão de Leis: A Sr. Nilza – soc.civil - pede para 37 

mudar para a comissão de fiscalização. A Sra. Salete –soc.civil – pede para 38 

substituí-la. A Sra. Egidia, soc.civil – também se apresenta. Comissão de 39 

Orçamento e Finanças: A Sra. Nilza e Salete, soc.civil, se apresentam e 40 

Silvana, gov, também. Comissão de Projetos e Documentos: Apresentam-se 41 

os governamentais, a Sra. Salete da SEMED e o Sr. Ricardo da SEMEL e 42 

Ana Maria da SEAGRI o Sr. Antonio Santo – soc.civil. Comissão de Politicas 43 

Públicas – Apresentou-se o Sr. Antonio Santo – soc.civil. Comissão Especial 44 

para Campanha do Fundo M. dos Direitos dos Idosos:São indicados pelo 45 

governo a Sra. Inês de Paula e Salete Maria da SEMED e apresenta-se o Sr. 46 

Santo Savi – soc.civil. Comissão Especial para Organização da Semana do 47 

Idoso: Apresenta-se pela soc. civil a Sra. Deolina-CCI e Egidia-IPMC – Sr. 48 

Edi Maria – PPI e pelo governo Salete Maria da SEMED. Comissão Especial 49 

de Fiscalização: pelo governo o Sr. Jaime Mariano- SEAJUR e Silvana-50 

SESAU e a Sra. Nilza pela soc. Civil. Comissão Especial para Construção do 51 

Plano M. dos Direitos do Idoso: apresentam-se a Sr. Elizabeth-Seaso, 52 

Silvana-SESAU –pela soc.civil o Sr. Antonio Santo e Sra. Egidia. Finalizando 53 

o presidente põe em votação a composição das comissões que é aprovada 54 

com unanimidade, seguindo anexo as composições com a relação final. Na 55 

sequencia o presidente já propõe a marcação das reuniões das comissões 56 

especiais de Organização da Semana do Idoso e da Campanha do Fundo. A 57 

primeira fica marcada para o dia 24.09 às 13:30 hs na Prefeitura, sala a 58 

confirmar e a segunda no dia 29.09 também as 13:30 sala a confirmar. Foi 59 

questionado sobre existência de Resolução anterior para realização destes 60 

eventos, que ficou de ser verificado. O Sr. Santo Savi levanta a questão a 61 



respeito das descentralizações das reuniões que não estão alcançando o 62 

objetivo pretendido. O presidente propõe que assunto entre na pauta da 63 

próxima reunião. Ponto 7: Apresentação da SEMEL: Setor da Melhor 64 

Idade: O Sr. Derli da SEMEL apresenta o Setor da Melhor Idade da 65 

Secretaria M. de Esporte e Lazer com atividades físicas específicas ao 66 

idoso. Informa que o setor é novo e quem vai assumir é o prof. Ricardo e 67 

que pretendem atender nos salões comunitários conforme a demanda e que 68 

em princípio  a estrutura é pequena mas pretendem se organizar e que no 69 

interior do município pretendem desenvolver as atividades em conjunto com 70 

as USF. A assist. social Justa questiona a questão da acessibilidade e 71 

demais condições estruturais destes equipamentos e se existe um plano ou 72 

projeto. O Sr. Ricardo explica que estão visitando e avaliando a situação 73 

mas estão abertos a sugestão. A Sra. Salete da FAG questiona a estrutura 74 

para funcionamento e atendimento a idosos no Ginásio, se há critérios de 75 

atendimento, lista de espera e se há também um Plano de ação para que 76 

fique bem claro qual é a proposta do setor. O Sr. Derli esclarece que a 77 

piscina, natação e hidroginástica, não fazem parte da proposta do setor e 78 

que as ações estão ou estarão sendo incluídas  no Plano de Ação da 79 

Secretaria Municipal entretanto explica que eles tem um regulamento para 80 

uso das piscinas e quando a pessoa falta sem justificativa a pessoa perde a 81 

vaga e que não trabalham com lista de espera pois não querem expor as 82 

pessoas a situações vexatória e que não têm como priorizar vagas pois a 83 

maioria tem necessidades médicas. A Sra. Salete sugere que eles tragam o 84 

Plano de Ação para ser apresentado ao Conselho. O Sr. Santo Savi 85 

argumenta que cabe a cada  Secretaria elaborar seu Plano de Ação, que 86 

não precisam submeter o Plano ao Conselho, que o CMDI tem o papel de 87 

fiscalizar as ações, porém a Sra. Salete argumenta que é papel do CMDI 88 

acompanhar, contribuir e requisitar serviços se for preciso. O Sr. Santo 89 

insiste que todo serviço precisa ser transparente mas acredita que o 90 

funcionamento já passou por aprovação de órgãos e conselhos similares e 91 

sugere que a comissão de politicas públicas faça uma visita para tirar 92 

dúvidas. A Sra. Elizabeth sugere que o trabalho nos salões comunitários 93 

sejam estabelecidos em pontos estratégicos a fim de atender bairros 94 

próximos. O Sr. Derli fala da dificuldade com funcionários. A Sra. Egidia 95 



elogia o trabalho desenvolvido no Ginásio, pois tem recebido boas 96 

informações a respeito e que o serviço tem funcionado muito bem. 97 

Continuando o presidente solicita que Salete exponha o Ponto 7: Lei 98 

083/2015 – a Sra. Salete fala sobre a votação desta lei que é um retrocesso 99 

e que é preciso que o CMDI acompanhe de perto, pois vai para nova 100 

votação e há risco ainda dela não ser revogada e que soube que o vereador 101 

Frare foi na ACIC propor que idosos de 60 a 64 anos paguem a passagem e 102 

que há muitas dúvidas e temores sobre a validação da carteirinha e que é 103 

preciso que o Conselho fique atento para não colocarem a lei em votação na 104 

surdina, que é preciso mobilizar a população idosa em relação a isso. O Sr. 105 

Antonio Santo fala que muitos empresários tem interesse na gratuidade e 106 

quem fizer a carteirinha antes da lei terão o direito mantido mas que é 107 

preciso não esquecer de renovar a carteirinha. O Sr. Santo Savi fala que a 108 

seu ver vão dar um jeito de cortar o passe livre. A Sra. Salete continua 109 

insistindo na necessidade de mobilização dos idosos. A Sra. Elena-Semuc 110 

propõe que aproveitem o dia do idoso para irem até a Câmara fazer pressão. 111 

O Sr. Santo Savi fala que os maiores de 65 anos tem seu direito garantido e 112 

não estão preocupados e quem tem que se manifestar são os de 60-64 113 

anos, porém defende que o conselho tem que se manifestar mas que não 114 

cabe ao Conselho fazer mobilização popular ou tumultuar. A Sra. Salete fala 115 

da Conferencia Municipal e do empoderamento dos idosos e reforça a 116 

proposta de Elena. O Sr. Santo reforça que o CMDI já foi em todos os canais 117 

para se manifestar e que não tem o papel de organizar a população e não dá 118 

para misturar as coisas pois a comemoração do idoso vai além disso. A Sra. 119 

Ana sugere que o conselho mais uma vez vá a impressa divulgar a sua 120 

posição quanto a isso deixando transparente a todos o seu parecer. A Sra. 121 

Salete defende novamente a proposta da conselheira Ana e Elena sobre a 122 

visita a Câmara. A Sra. Justa destaca a existência de três propostas e 123 

questiona se as três serão colocadas em andamento. O Sr. Antonio Santo se 124 

propõe então a ir novamente à imprensa, mas fala que é preciso verificar 125 

quando o projeto irá novamente para votação e se é possível divulgar o 126 

documento em tempo hábil ou ir a imprensa no período para que o ato não 127 

se esvazie. Os Conselheiros presentes não manifestam oposição e indicam 128 

concordância com a proposta apresentada. Prosseguindo o Sr. Antônio 129 



passa para os assuntos gerais: Oficios recebidos – A) Of.010/2015 CEDI – O 130 

Sr. Antonio fala sobre o bloco de Multa Moral e que irá visitar o CETTRANS 131 

e encaminhar oficio cobrando o cumprimento da lei. B) Of.11/2015 – CEDI – 132 

acréscimo de 25% na aposentadoria de idosos incapacitados. A Sra. Ellen 133 

informa que veio junto anexo que será encaminhado aos conselheiros para 134 

melhor conhecimento. A conselheira Elizabeth fala que o governo era 135 

instituir a nível nacional o mês Setembro Lilás para conscientização do 136 

alzheimmer. C) Of.012/2015 CEDI – Convenção Interamericana. A Sra. Ellen 137 

sugere que acessem o site para acesso completo da convenção. D) 138 

Of.013/2015 fala sobre crimes contra idosos que tem a proposta de ser 139 

tratado como hediondo. E) Of.018/2015 – competência do CMDI sobre 140 

inscrição e registro dos serviços e entidades com fins lucrativos e 141 

assistenciais. A Sra. Ellen informa que o CMDI de Cascavel já tem 142 

Resoluções 017 e 18/2014 e que o Conselho precisa estabelecer como será 143 

a expedição deste registro, acrescenta que há duas entidades requerendo o 144 

registro. A Sra. Salete fala da necessidade disto ser agilizado e estabelecido 145 

prazos para avaliação. F) Of.059/2015 – Devolutiva do CEDI em relação ao 146 

Of. CMDI ref. crimes contra idosos com encaminhamento á parlamentares. 147 

G) Of.336/2015 Seaso ref. cadastro do Fundo Municipal do Idoso junto a 148 

Secretaria de Direitos Humanos da presidência da Republica no mês de 149 

março de 2015 para recebimento de doações do IR durante o ajuste anual. 150 

H) Of. 537/2015 – Seaso – Planilha detalhada de execução financeira do 151 

FMDI aprovados pela resolução 004/2015. A Sra. Ellen informa que foi 152 

disponibilizado uma cópia para conselheiro nas pastas individuais e que 153 

houve uma economia de 426,08 nos produtos licitados e que o Saldo Atual é 154 

de R$ 82.487,20. A Sra. Justa reforça que os serviços e entidades que 155 

querem pleitear recursos devem obrigatoriamente estar registrada junto ao 156 

CMDI pois trata-se de recurso publico. I) Of.1516/2015 – convite da Seaso 157 

sobre a inauguração de Centro Publico da Economia Solidária dia 29/09 as 158 

10:00 hs J) Convite Miss Terceira Idade em Braganey que foi recebido por e-159 

mail e acrescenta também o convite para o Baile da 3ª. Idade no Bairro 160 

Guaruja e por ultimo comunica informe sobre forma de acesso no site do 161 

município sobre informações sobre o FMDI. A Sra. Elizabeth comunica que 162 

dia 25/09 irá acontece evento para tratar da Violencia contra a Mulher e dia 163 



16/10 haverá um Seminario de Saude Mental no Centro de Eventos. 164 

Finalizando a reunião o presidente agradece a todos e eu, Cleonice Ravazio, 165 

encerro esta ata que registrei e seguira para aprovação conforme lista de 166 

participação, estando a plenária com 100% dos conselheiros presentes e de 167 

forma paritária. 168 


