
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de 2008, reuniram-se na sala de 1 

reuniões do 3º andar, às 14 horas, os membros do Conselho Municipal dos 2 

Direitos do Idoso - CMDI para tratar dos seguintes pontos de pauta: 01. 3 

Aprovação da ata da reunião anterior; 02. Regulamentação de vagas de 4 

estacionamento para idosos; 03. Ofício do Programa Bolsa Família; 04. 5 

Relatório Mensal das Entidades; 05. Assuntos Gerais. A Presidente, 6 

Senhora Anamaria Lorenzet inicia a reunião em segunda chamada às 14:19 7 

horas com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: Anamaria 8 

Lorenzet, Rozeli F. Schuck, Gasparino Antonio Lazzarin, Narciso Guilherme, 9 

Elisa Marta Gehlen Pompeu da Silva, Teresinha Nunes da S. Braga. A 10 

presidente da às boas vindas a todos os presentes, e propõe a deliberação a 11 

respeito da aprovação da Ata da reunião ordinária do dia 27.11.2007, a qual 12 

depois de lida pela Secretária Executiva do CMDI, Janete Krack Magnagnagno, 13 

é aprovada por todos com a seguinte alteração: na linha cento e onze onde se 14 

lê “necessidade”, leia-se “determinação”. A Presidente inicia a discussão 15 

passando para o ponto de pauta do 5. Assuntos Gerais comunicando a todos 16 

que conforme solicitação do Conselho em reuniões anteriores, de ter uma 17 

Secretária Executiva exclusiva para o CMDI, a estagiária Ana Paula Zorik vem 18 

para o Conselho atender esta solicitação, e Janete passa a ficar no auxilio das 19 

funções. Janete esclarece que continua com as atribuições de Secretária 20 

Executiva do Conselho, respondendo e assinando pelo Conselho, sendo que 21 

ela é a Assistente Social, e a Ana Paula é supervisionada por ela em seu 22 

estágio, portanto a Ana Paula ficará como referência no CMDI para atender no 23 

período da manhã cuidando e sendo responsável pelas atividades do 24 

Conselho, contribuindo para o avanço do serviço, sob sua supervisão. Santo 25 

Savi, Secretário Municipal de Ação Social, fala que a preocupação da 26 

Secretaria Municipal de Ação Social – SEASO, era dar a atenção necessária 27 

ao CMDI, e que a Secretária Executiva deve ser uma Assistente Social, 28 

portanto Janete continuará nesta função, e a Ana Paula ficará dando o apoio 29 

necessário e auxiliando nas atividades do CMDI, para suprir a demanda. A 30 

Presidente passa para o próximo ponto de pauta 2. Regulamentação de 31 

vagas de estacionamento para Idosos. A Presidente procede à leitura do 32 
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Ofício da CETRANS 1069/Presidência, e questiona se já foi visto alguma 33 

reserva de vagas para idosos nos estacionamentos, sendo que esse ofício foi 34 

entregue em 19 de dezembro. Anamaria propõe que seja feito outro ofício 35 

pedindo a regulamentação das vagas que ainda não foram identificadas. 36 

Osano Osório Pinto, propõe que as vagas sejam distribuídas em diversos 37 

locais no centro da cidade. Hulda fala que já viu vagas reservadas para idosos. 38 

Anamaria propõe que seja feito esse ofício daqui uma semana, para que nesse 39 

meio tempo esteja sendo observado se realmente existem as vagas, e onde 40 

estão localizadas. Hulda propõe que seja enviado um ofício solicitando onde 41 

estão as vagas. Narciso questiona sobre o tempo regulamentado para as 42 

vagas reservadas para os idosos. Santo fala que provavelmente vai ter o cartão 43 

e multa mesmo para vagas reservadas, sendo que não é regulamentado em lei 44 

que seja gratuito o estacionamento, mas apenas que seja reservado vagas 45 

para idosos. Anamaria pede a todos os conselheiros que durante a semana 46 

observem se realmente há vagas, e caso encontrem alguma estejam entrando 47 

em contato com a Secretaria Executiva, para que o ofício esteja sendo feito a 48 

contento. Osano fala que se essas vagas não estiverem a contento, seja feito 49 

então um ofício solicitando que sejam feitas as mudanças necessárias. 50 

Passando para o próximo ponto de pauta 3. Ofício do Programa Bolsa 51 

Família A Presidente faz a leitura do ofício do Programa Bolsa Família, que 52 

solicita um membro do CMDI para compor a Comissão de Instancia de 53 

Controle Social, de acordo com o decreto 5.209/04 da lei 10.836/04. Anamaria 54 

fala que hoje o Conselho esta desfalcado para escolher um conselheiro. Santo 55 

fala que é importante que seja escolhido o conselheiro representante, para dar 56 

andamento à comissão. Janete fala que conversou com a Salete, 57 

Coordenadora do Programa Bolsa Família, onde a mesma pediu que fosse 58 

agilizado a composição dessa comissão, pois o tempo hábil está se esgotando. 59 

Janete fala que com a chegada das conselheiras titulares, Cecília Teixeira e 60 

Hulda Soares Rodrigues, o Conselho tem quórum para estar elegendo um 61 

conselheiro para participar da comissão. Janete fala que a orientação é que 62 

seja um conselheiro não governamental. A presidente se disponibiliza, com o 63 

propósito de que na próxima reunião esteja revendo um outro conselheiro. 64 



Santo fala que é importante que o nome escolhido hoje, seja oficializado como 65 

representante na Comissão. Janete fala que isso não impede de haver 66 

mudanças quando for necessário para o Conselho. Anamaria coloca seu nome 67 

e do conselheiro Osano, para votação. Anamaria é indicada, e fala que na 68 

próxima reunião será discutida essa decisão, mas que a princípio ela fica na 69 

Comissão. Dando prosseguimento a Presidente propõe a discussão sobre o 70 

ponto 4. Relatório Mensal das Entidades. Anamaria fala que as entidades já 71 

foram oficiadas sobre à entrega dos relatórios para o CMDI. Janete fala que as 72 

entidades ainda não foram oficiadas. A presidente fala que foi “oficiado 73 

verbalmente” às entidades que foram visitadas. Janete diz que como no CMDI 74 

não há a obrigatoriedade para as entidades estarem entregando os relatórios 75 

mensais, seria importante que a plenária votasse sobre esse ponto, e que 76 

conste em ata, para que assim possa estar oficiando as entidades a respeito. 77 

Anamaria fala que este relatório é importante para que o Conselho possa estar 78 

tomando conhecimento do que ocorre nas Entidades, e assim poder estar 79 

auxiliando-as. A Presidente cita o exemplo do Condomínio da 3ª Idade, que se 80 

encontra em situação precária, e que o relatório mensal estaria ajudando o 81 

CMDI a acompanhar e verificar essas situações. Santo fala que uma das metas 82 

desse ano é a reforma das casas do Condomínio da 3ª Idade. A Presidente fala 83 

da falta de pessoal para atender os idosos residentes do Condomínio, sendo 84 

que os moradores quando precisam de algum atendimento de saúde, precisam 85 

estar chamando os vizinhos para ajudá-los. Santo fala que não é 86 

responsabilidade da SEASO, mas sim da Secretaria de Saúde - SESAU, que 87 

deve disponibilizar funcionários para atender os idosos do Condomínio. 88 

Anamaria fala que se o CMDI e a SEASO, se juntassem nessa causa, seria 89 

mais fácil conseguir essas melhorias junto a SESAU. Santo fala da divisão que 90 

foi feita pelo SUAS, e o que junta toda essa divisão é o Município, sendo 91 

necessário o diálogo. Anamaria fala que o CMDI deve tomar uma atitude, 92 

porque a situação verificada in loco é “vergonhosa". Janete fala que a SEASO 93 

por ser responsável pelo serviço, deve estar entrando em contato com a 94 

SESAU para resolver o problema, e caso a situação não se estabilize, o CMDI 95 

esteja tomando as devidas providências. Santo fala que para estar realizando 96 



essa conversa é necessário ter dados concretos. Anamaria fala que esteve in 97 

loco e é fácil de verificar a situação. Janete fala que a SEASO deveria estar 98 

entrando em contato com Luzia, Gerente da Área de Proteção Social Básica, 99 

para que se faça uma proposta e avaliação da situação com ela, para entregar 100 

ao CMDI. Anamaria diz que a SEASO deve ser oficiado a respeito. José Carlos 101 

propõe que seja desencadeada uma ação pelas quatro Secretarias 102 

responsáveis: SEASO, SESAU, COHAVEL (Companhia de Habitação de 103 

Cascavel) e Secretaria de Segurança, para que juntas estejam analisando e 104 

resolvendo o problema juntamente com o CMDI. Anamaria fala em oficiar a 105 

COHAVEL relatando o caso, para que a mesma esteja tomando conhecimento 106 

do problema e verificando a resolução do mesmo. Cecília, representante da 107 

COHAVEL, fala que o presidente já conhece a situação, e que ele está 108 

disposto a, junto com o CMDI, acompanhar o problema e resolvê-lo. Hulda fala 109 

que o que poderia ser feito de emergencial era a Secretaria de Segurança 110 

fornecer um segurança para estar fazendo a ronda diariamente no Condomínio, 111 

de carro. Janete fala que o objetivo da criação do condomínio era dar moradia 112 

à idosos que recebiam aposentadoria, e conseguiam viver de forma 113 

independente, mas o que ocorreu com o passar dos anos, é que eles foram 114 

envelhecendo e passando a necessitar de cuidados especiais, o que não foi 115 

previsto quando se criou o Condomínio da 3ª Idade, tornando-se agora 116 

necessário a averiguação dessas mudanças, e tomando assim  as devidas 117 

providências para com os moradores. Anamaria fala que houve queixas de 118 

medo pelos moradores. Anamaria questiona qual o primeiro passo a ser 119 

tomado a respeito. Cecília sugere que se convoque uma reunião com às 120 

quatros Secretarias citadas. José Carlos sugere que convoque-se a CETRANS 121 

também. Eliza fala de se convocar as quatro Secretarias, citadas e que 122 

enquanto isso o Secretário Santo Savi, entre em contato com a SESAU afim de 123 

agilizar a resolução dessa situação. Santo diz que poderá conversar com o 124 

Secretário de Saúde, mas que a responsabilidade é da SESAU. Janete fala 125 

que a intenção seria trazer o conhecimento do problema à SESAU, para que 126 

eles estejam tomando parte e resolvendo o problema. Diz ainda que como o 127 

Condomínio é um programa da SEASO, é responsabilidade da Secretaria 128 



também, daí a necessidade de se estar entrando em contato com a SESAU 129 

para verificar esta situação. Hulda fala que o interessante seria convidar essas 130 

quatro Secretarias, para juntos com o CMDI estarem fazendo uma visita ao 131 

Condomínio da 3ª Idade, e depois estarem fazendo um relatório. Anamaria fala 132 

que deve ser mandando uma cópia do relatório da visita que o CMDI fez ao 133 

Condomínio da 3ª Idade, no dia 21 de novembro de 2007, para que a SEASO 134 

tenha conhecimento da problemática. A presidente fala que a reunião com as 135 

Secretarias não deve ser pública. Janete sugere que seja votado a respeito do 136 

relatório mensal, para que as entidades que prestam serviços à Idosos, tenham 137 

como obrigatoriedade a entrega dos mesmos. A presidente propõe a votação 138 

referente aos Relatórios Mensais, a qual é aprovada por unanimidade. 139 

Voltando a discutir o ponto 05. Assuntos Gerais A presidente lê o oficio n° 140 

204/2008-I do Ministério Público, referente aos autos de Procedimento 141 

Investigatório Ministerial n°01/06 que solicita a presença da Presidente para 142 

discorrer sobre o assunto no dia 20 de março de 2008, para conhecimento dos 143 

conselheiros presentes. Osano questiona como a SEASO deve divulgar o 144 

Disque Idoso. Santo fala que deve ser através de parcerias com a sociedade. 145 

Anamaria confirma a reunião com as Secretarias para o dia 04 de março de 146 

2008 às 14hs. Também fizeram-se presentes na reunião os Representantes 147 

governamentais Titulares: Cecília Teixeira da COHAVEL e Hulda Soares 148 

Rodrigues do Gabinete do Prefeito. Representante governamental suplente: 149 

José Carlos Rodrigues da COHAVEL. Representantes não governamentais 150 

suplentes: Maria Luiza Vagliatti de Souza da Arquidiocese e Osano Osório 151 

Pinto do SESC. Sem mais a tratar a Presidente encerra a reunião agradecendo 152 

a presença de todos e eu Ana Paula Zorik, lavrei a presente ata que após lida e 153 

aprovada será assinada por mim e pela presidente Anamaria Lorenzet. 154 


