
Aos vinte e oito dias do mês de março 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 e deliberação da ata da reunião anterior; 02. I Conferência 4 

Municipal dos Direitos do Idoso; 03. Ofício da SEASO; 04. Situação do 5 

Condomínio da 3ª Idade, 4.1 – Ofício de Convocação para Secretarias, 6 

sem confirmação de presença para quorum de Reunião Extraordinária; 7 

05. Assuntos Gerais: Regulamentação de vagas de estacionamento para 8 

idosos/Ofício para Cetrans. A Presidente, Senhora Anamaria Lorenzet inicia 9 

a reunião dando às boas vindas a todos os presentes, e propõe a deliberação a 10 

respeito da aprovação da Ata da reunião ordinária do dia 20.02.2008, a qual 11 

depois de lida pela estagiaria Ana Paula Zorik, é aprovada por maioria de votos 12 

e uma abstenção. A Presidente inicia a discussão passando para o ponto de 13 

pauta 2. Conferência Municipal dos Direitos do Idoso esclarece a todos 14 

presentes que até o mês de junho deste ano, deve ocorrer três conferências do 15 

Direito do Idoso, primeiramente a municipal, em seguida a regional e após a 16 

estadual. Diz que a conferência municipal deve ser a primeira a ser realizada, 17 

diante disto a necessidade de se decidir hoje na plenária uma Comissão, para 18 

que junto com a Secretaria Municipal de Ação Social – SEASO, dê andamento 19 

à Conferência Municipal, pois há prazo até o dia 15 de maio para entregar o 20 

relatório da conferência à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 21 

Promoção Social - SETP. Santo Savi fala que em todas as Conferências a 22 

SEASO dá o apoio necessário. Anamaria fala que a SETP enviou o convite da 23 

conferência com certo atraso, sendo que o tempo máximo para sua realização 24 

até começo do mês de maio. Janete Krack Magnagnagno, Secretária Executiva 25 

do CMDI, fala que oficialmente a conferência deve realizar-se até o dia 25 de 26 

abril, mas como há o entendimento por parte da SETP que o tempo hábil é 27 

curto, a SETP verbalmente prorrogou o prazo até inicio do mês de maio. Janete 28 

fala que uma conferência deve ser convocada 30 dias antes de sua realização. 29 

Diz que deve ser organizada uma Comissão, para dar andamento na 30 

organização de todos os detalhes da Conferência. Anamaria fala que o 31 

cronograma da Conferência já esta pronto, sendo que a SETP já lhe forneceu 32 
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uma cópia, e que de momento o mais importante é organizar a Comissão, para 33 

iniciar o trabalho. Janete fala que os delegados das próximas conferências 34 

serão escolhidos na conferência municipal. Janete fala que a comissão deve 35 

fazer um regulamento da conferência municipal, que deve ser publicado, e 36 

nesse regulamento deverá constar todas as determinações de quem poderá 37 

ser delegado. Santo fala que todos os conselheiros do CMDI são delegados 38 

natos. A Presidente designa a Comissão Organizadora da I Conferência 39 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Cascavel, compõem a comissão: 40 

Anamaria Lorenzet, Osano Osório Pinto e Rozeli Fleck Schuck de 41 

representação não-governamental, Luzia de Aguiar Soares e Cecília Teixeira 42 

de representação governamental. Anamaria questiona se algum representante 43 

da SEASO fará parte da Comissão. Visto que há pouco tempo hábil, seria 44 

importante que algum representante da SEASO estivesse a par das 45 

deliberações a fim de viabilizá-las. Santo fala que a SEASO está sempre 46 

acompanhando o andamento da conferência, e sempre que necessário alguém 47 

da Secretaria irá participar das reuniões, por isso não há necessidade de ter 48 

um representante na Comissão. Designada a Comissão, a Presidente passa 49 

para o próximo ponto de pauta 3. Ofício da SEASO, que solicita a inclusão de 50 

dois pontos de pauta: 1. I Conferência Municipal dos Direitos do Idoso e 2. 51 

Minuta de alteração do artigo 6 da lei 3620/03, sugerindo que o segundo 52 

assunto do ofício seja discutido em uma próxima reunião, pois com o a 53 

organização da Conferência está “tudo tumultuado” para o Conselho. Janete 54 

fala que a necessidade de deliberação se faz pois o CMDI está irregular, e lê o 55 

artigo 6° da lei n° 8842/94, que dispõe sobre a Política Nacional dos Direitos de 56 

Idoso. Diz que o Conselho se compõem de 6 representantes governamentais, e 57 

8 representantes não governamentais, não sendo paritária. Vera fala que o que 58 

ocorre é que na lei tem o nome das entidades, o que acaba acarretando em 59 

problemas como da entidade UCAM, o qual já foi discutido em reuniões 60 

anteriores. Santo fala que é importante que a entidade busque seu espaço para 61 

participar do CMDI, e que não participe por obrigação. Anamaria fala que está 62 

situação já vem sendo discutida em outras reuniões, mas no momento há 63 

acumulação de pauta para proceder sobre este assunto. Santo fala que é 64 



importante que a plenária aprove a minuta de lei, para que se tenha tempo 65 

hábil até a nova eleição do Conselho. Vera fala que a minuta já esta adiantada, 66 

depende agora da aprovação Câmara de Vereadores. Anamaria fala que não 67 

estão todos os conselheiros presentes para aprovar a minuta. Santo fala que o 68 

adiamento desta aprovação pode agravar a situação do CMDI, que está 69 

irregular. Anamaria sugere que está alteração da lei não seja aprovado hoje na 70 

plenária. Vera lê a CI que recebeu do jurídico aprovando a minuta, e em 71 

seguida seu anexo da minuta da lei 3620/03, sugere algumas alterações e fala 72 

que apenas o artigo 6° foi alterado. Anamaria fala que é acumulação de 73 

trabalho para o momento. Vera fala que é um processo simples restando 74 

apenas ser votado pela Câmara de Vereadores. Anamaria fala que a 75 

presidência pode ser reconduzida. Janete fala que esta cláusula não vai ser 76 

alterada na lei, apenas o artigo 6° que vai receber algumas alterações. Vera 77 

fala que se a alteração da lei for aprovada hoje pelo Conselho, pode ser que 78 

até o dia da Conferência já tenha aprovação da Câmara de Vereadores. 79 

Anamaria coloca em votação a aprovação da minuta do anteprojeto de lei, a 80 

qual é aprovada por 6 votos favoráveis, e 2 contra. A presidente prossegue 81 

para o próximo ponto de pauta 04. Situação do Condomínio da 3ª Idade, 4.1 82 

– Ofício de Convocação para Secretarias, sem confirmação de presença 83 

para quorum de Reunião Extraordinária relembrando que na reunião 84 

ordinária anterior, ficou determinado que fosse convocada uma reunião 85 

extraordinária para discutir a Situação do Condomínio da 3° Idade, que seria 86 

realizada com os membros do CMDI, em consonância com a Secretaria de 87 

Ação Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança e COHAVEL. Diz 88 

que todas estas Secretarias foram convocadas, através de ofício, para a 89 

referida reunião, sendo que apenas uma Secretaria confirmou presença do 90 

Secretário e outra Secretaria confirmou presença apenas de um representante, 91 

e as demais não confirmaram a presença através de ofício. Diante desta 92 

situação a reunião foi cancelada por falta de confirmação de quorum. Cecília, 93 

conselheira representante da COHAVEL, fala que os representantes da 94 

COHAVEL compareceram à reunião. Anamaria fala que o CMDI não recebeu 95 

confirmação de presença da COHAVEL na reunião. Cecilia fala que foi 96 



confirmado verbalmente. Anamaria fala que tem documento sobre a referida 97 

situação, o ofício convite solicitava confirmação por escrito. Dando 98 

prosseguimento a Presidente propõe a discussão sobre o ponto 5. Assuntos 99 

Gerais: Regulamentação de vagas de estacionamento para idosos/Ofício 100 

para Cetrans. Anamaria fala que na reunião ordinária anterior foi decidido que 101 

os Conselheiros, estariam observando se há vagas reservadas para idosos nos 102 

estacionamentos da cidade. Diz que até o momento não houve parecer de 103 

nenhum Conselheiro e que novamente a CETRANS, não cumpriu as 104 

reivindicações do Conselho. Osano fala que o CMDI deve novamente 105 

reivindicar. Anamaria propõe que seja formada uma comissão para ir até ao 106 

escritório da CETRANS, reivindicar pessoalmente o direito das vagas 107 

regulamentadas. Gasparino sugere que seja feito um abaixo assinado. 108 

Anamaria sugere que a plenária decida qual o melhor método de reivindicação. 109 

Santo fala que para organizar uma comissão deve-se ter um projeto, para se 110 

ter um respaldo. Anamaria fala que a regulamentação de vagas para idosos 111 

está determinada em lei, não havendo necessidade de projeto. A Presidente 112 

coloca em votação as duas propostas, sendo aprovada por maioria de votos o 113 

novo encaminhamento de ofício à CETRANS. Vera faz um informe sobre a 114 

Casa de Passagem de Idoso vitima de violência. Fala que há uma proposta 115 

para abrir o programa “Família Acolhedora para Idosos”, sendo que já existe 116 

uma minuta de lei para este fim, tendo como proposta selecionar famílias que 117 

gostariam de acolher idosos. Essas famílias terão uma ajuda de custo e serão 118 

acompanhadas por uma equipe de assistentes sociais e psicólogos. Anamaria 119 

questiona o que será feito com idosos que necessitarem de cuidados especiais. 120 

Vera fala que os idosos são encaminhados à entidade Abrigo São Vicente, e 121 

não tem como solicitar a abertura de uma casa para idosos que necessitem de 122 

cuidados especiais sem ocorrência de denuncias oficiais. Fala que se 123 

realmente vir a ocorrer esse tipo de situação, e que a Família Acolhedora não 124 

puder dar o suporte, o Município ira discutir uma solução para a problemática. 125 

Santo faz um informe referente à situação do Condomínio da 3° Idade, fala que 126 

já foi feito o encaminhamento para a instalação de ventiladores nas casas. 127 

Anamaria questiona sobre o conserto dos telhados. Santo fala que ainda não 128 



foi discutido a respeito, e que a principio será realizado a instalação dos 129 

ventiladores, mas a reforma no Condomínio ainda é prioridade. Vera fala que 130 

como o terreno esta no nome da COHAVEL, o Município não pode investir no 131 

Condomínio. Anamaria fala que é por estas situações que foi solicitado a 132 

reunião extraordinária que infelizmente não ocorreu, e solicita à SEASO, que 133 

está na coordenação deste programa, que verifique as devidas adequações. 134 

Santo fala que vai conversar com a SESAU e a COHAVEL sobre a solução 135 

para o problema apontado. Sem mais a tratar a Presidente encerra a reunião 136 

agradecendo a presença de todos e eu Ana Paula Zorik, lavrei a presente ata 137 

que após lida e aprovada será assinada por mim e pela presidente Anamaria 138 

Lorenzet. 139 


