
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 2008, reuniram-se na sala 

de reuniões da Secretaria de Educação, às 14 horas, os membros do Conselho 

Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI para tratar dos seguintes pontos de 

pauta: 01 - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 02 - 
Regulamentações das Entidades de Assistência ao Idoso – Minuta de 

Resolução; 03 - Relatório CREAS III; 04 - Fiscalização das empresas de 
ônibus no cumprimento do Art. 40 do Estatuto do Idoso; 05 - Fala dos 
delegados representantes da Conferência Estadual; 06 - Logomarca 
CMDI; 07 - Assuntos Gerais; A Presidente Senhora Elisa Marta Gehlen 

Pompeu da Silva, inicia a reunião dando às boas vindas e propõe à deliberação 

a respeito da aprovação da Ata da Reunião Anterior (27.08.2008), a qual 

depois de lida pela Secretária Executiva dos Conselhos, Janete Krack 

Magnagnagno, é aprovada por unanimidade de votos. Deliberando a respeito 

do ponto de pauta 02 - Regulamentações das Entidades de Assistência ao 
Idoso – Minuta de Resolução A Presidente fala que a Comissão de Trabalho, 

Promoção e Assistência Social, no decorrer da semana trabalhou na 

formulação da Minuta que visa a Regulamentação das entidades e grupos de 

3ª Idade que atendem pessoas idosas. Diz que ainda há questões da 

Resolução que devem ser analisadas, diante disto retira o ponto de pauta para 

que a Comissão tenha tempo para analisar, e na próxima reunião será 

discutido sobre este ponto. Santo Savi fala que para os Grupos de 3ª Idade 

serem reconhecidos, eles devem ser devidamente regulamentados. Janete fala 

que estas questões já estão sendo trabalhadas pela Comissão, e que na 

próxima reunião a Resolução estará sendo apresentada à plenária para 

deliberação e aprovação. Referente ao ponto de pauta 03 - Relatório CREAS 
III. Elisa solicita que Janete apresente sobre o relatório do CREAS III (Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social). Janete fala que os técnicos 

do CREAS III encaminharam ao CMDI o compilado de dados dos atendimentos 

realizados do dia 16 de junho ao dia 31 de agosto, e prossegue com a leitura 

dos dados contidos no relatório. Deliberando a respeito do ponto de pauta 04 - 

Fiscalização das empresas de ônibus no cumprimento do Art. 40 do 
Estatuto do Idoso. A Presidente fala que está ocorrendo várias denúncias de 

idosos que não conseguem gratuidade das passagens de ônibus rodoviários. 

CMDI 
Reunião Ordinária – 17/09/2008 



Diz que em reunião com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) 

foi constatado que não há equipe para fiscalizar esta violação dos direitos das 

pessoas idosas. Diz que deve ser realizado um controle por parte do CMDI, 

onde as empresas prestem contas das passagens disponibilizadas aos idosos. 

Janete fala que também é importante que o idoso tenha uma postura de exigir 

o seu direito, pois a maioria desconhece seus direitos e acaba tendo uma visão 

de que a passagem gratuita é uma benesse, e acabam concordando em 

esperar meses para conseguir uma passagem. Diz que as passagens gratuitas 

são duas por ônibus e não por dia. Elisa apresenta o modelo de um Relatório 

de Agendamento das passagens gratuitas para os idosos (projetado). Diz que a 

intenção é que o Conselho solicite às empresas que apresentem este relatório, 

para que assim possa ser fiscalizado se as passagens realmente estão sendo 

preenchidas. Emílio questiona qual o procedimento de quando o não 

cumprimento da lei. Janete fala que as denúncias neste caso são 

encaminhadas para o Ministério Público. Emílio questiona qual o destino do 

pagamento das multas. Janete fala que o Ministério Público encaminha ao 

Fundo do Meio Ambiente. Diz que após o fundo dos direitos do idoso ser 

formado e fortalecido, poderá ser solicitado que os repasses das multas sejam 

encaminhados ao referido fundo. Emílio sugere que se coloque uma placa nos 

guichês da rodoviária, informando sobre o direito do idoso e com um telefone 

para denúncias caso a lei não seja cumprida. Janete sugere que na placa seja 

disponibilizado o telefone do CMDI e da ANTT. Emílio sugere que o CMDI 

realize uma reunião com as empresas de transporte rodoviário, para verificar 

qual a melhor forma de fiscalizá-las. Janete fala que seria importante que se 

formulasse uma Resolução a respeito. Santo Savi fala que como se trata de 

uma empresa privada, o CMDI não tem autonomia para “baixar” uma 

resolução. Diz que juntamente com a ANTT deve se encontrar uma maneira 

para fiscalizar as empresas legalmente. Emílio sugere que o Promotor seja 

convidado para a reunião com as empresas. Elisa coloca em votação a 

realização de uma reunião com as empresas, proposta aceita por unanimidade. 

Deliberando a respeito do ponto de pauta 05 - Fala dos delegados 
representantes da Conferência Estadual. Antonieta, delegada representante 

da IV Conferência Estadual, fala que no ano de 2007 existiam 14 Conselhos 



Municipais de Direitos do Idoso no Paraná, e atualmente existem 165. Diz que 

na Conferência foi aprovada a regulamentação de passagens aéreas para 

pessoas idosas, a contratação de geriatras e gerontologos para as UBS 

(Unidade Básica de Saúde). Antonieta lê as propostas aprovadas em seu eixo 

temático. Diz que a Pastoral da Pessoa Idosa de Cascavel é a segunda maior 

do Estado do Paraná, e que o Paraná é o único Estado que realiza conferência 

regional. Elisa fala que na próxima reunião a conselheira Antonieta trará outras 

novidades referente à Conferência. A Presidente prossegue para o ponto 06 - 
Logomarca CMDI. Janete apresenta modelos de logomarca para o CMDI 

(projetados), porém não ocorreu nenhum encaminhamento por parte da 

plenária referente às mesmas. Dando prosseguimento, a Presidente propõe a 

deliberação sobre o ponto de pauta 07 - Assuntos Gerais. Elisa fala sobre 

todos os parceiros do Dia do Idoso. Diz que a FARMAÚTIL, também fará um 

evento em comemoração ao dia do idoso, no dia 26 de setembro, e sugeriu a 

unificação dos eventos do CMDI com o da FARMAÚTIL.  A presidente coloca 

em aprovação a proposta de unir os dois eventos, a qual é desaprovada por 

maioria de 9 votos e uma abstenção. Emílio questiona se terá um ônibus 

disponível para transportar os idosos. Elisa fala que será disponibilizado 

apenas para o transporte dos idosos do Condomínio da 3ª Idade. Janete fala 

que a intenção de fazer o evento na Praça Wilson Jofre é para atingir não 

apenas os idosos, mas também os adultos e crianças em prol da questão dos 

direitos do idoso. José Carlos fala que trabalha na Radio Cidade e que pode 

estar fazendo a cobertura do evento ao vivo. Janete fala que o material gráfico 

que está sendo confeccionado por uma empresa de Londrina teve alguns 

problemas, mas que até a semana do evento estará pronto. Elisa reforça a 

todos os conselheiros o convite para participarem e trabalharem no Dia do 

Idoso. Osano convida todos os presentes para participarem do Fórum 

Paranaense do Idoso em Cornélio Procópio, no dia 18 de novembro. Santo 

convida a todos para participarem hoje da inauguração da Piscina Térmica 

entre os bairros Clarito e Consolata, às 18 horas. Sem mais a tratar a 

Presidente Elisa Marta Gehlen Pompeu da Silva, encerra a reunião 

agradecendo a presença de todos e eu Ana Paula Zorik, lavrei a presente ata 

que após lida e aprovada será assinada por mim e pela Presidente. 


