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Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e dez, às 14h18 reuniram-se na sala 1 
de reuniões do 3° piso da Prefeitura Municipal de C ascavel, os membros do 2 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, para tratar os seguintes pontos 3 
de pauta: 1) Apreciação e Aprovação da Ata da reunião anterio r (29.04.2010); 2) 4 
Apresentação do Relatório Mensal do CREAS III; 3) I I Conferência Municipal 5 
dos Direitos da Pessoa Idosa de Cascavel; 4) Proces so 000630/01/2010: Ofício 6 
n° 054/200 advindo da Secretaria de Administração e  Ofício n° 411/ P-3 advindo 7 
da Polícia Militar. 5) Informes Gerais.  A vice-presidente Salete Gerardi de Lima 8 
Chrun inicia a reunião explicando ao Conselho, que devido a um compromisso o 9 
Presidente Sr. Emílio Fernando Martíni, irá chegar um pouco atrasado e ela irá 10 
presidir a reunião. Segue então para o primeiro ponto de pauta. 1) Apreciação e 11 
Aprovação da Ata da reunião anterior (29.04.2010): Salete explica que a 12 
Secretária Executiva dos Conselhos, Justa A. dos Anjos Chesca está sem voz e por 13 
este motivo a estagiária Ana Paula Zorik irá ler a Ata. O Conselheiro Odair Atílio 14 
Círico solicita que na linha 60, onde se lê “espaço pública, é” leia-se “espaço público, 15 
e”. Justa solicita que na linha 62, onde se lê “reverte-se em que e pra quem” leia-se 16 
“reverte-se em que e para quem”. Colocada a Ata em votação, esta é aprovada por 17 
unanimidade. 2) Apresentação do Relatório Mensal do CREAS III: a estagiária 18 
Damaris Pereira Falcão explica ao Conselho o relatório do CREAS III referente ao 19 
mês de abril. Explica que neste mês de abril, o maior índice de violação de direitos 20 
do idoso, foi novamente a negligência. Salete sugere que nas próximas reuniões, 21 
seja disponibilizado uma cópia deste relatório para cada conselheiro. Questiona, 22 
ainda, ao Conselho que este tem os dados advindos do CREAS III, mas, o que este 23 
Conselho tem feito? Quais as ações realizadas pelos técnicos do CREAS III para 24 
melhorar a condição de vida dos idosos, quais os resultados? Justa explica que 25 
estaria na reunião uma Assistente Social do CREAS III, mas o CREAS III comunicou 26 
a Secretaria que devido a um imprevisto, a Assistente Social não poderia 27 
comparecer a reunião, bem como, nenhum técnico poderia. Segue para o próximo 28 
ponto de pauta. 3) II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de 29 
Cascavel: Salete expõe ao Conselho que a Comissão Organizadora da II 30 
Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Cascavel tem se reunido 31 
para organizar a Conferência, e que os conselheiros estão convidados a participar 32 
das reuniões desta Comissão. Explica que a data da II Conferência foi alterada em 33 
função da Abertura da Copa do Mundo que acontecerá no dia 11/06/2010. Desta 34 
forma, a II Conferência será realizada no dia 09/06/2010. Lê a programação 35 



elaborada pela Comissão e explica ao Conselho, que referente à palestra, somente 36 
no dia de hoje (19/05) chegou do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – CEDI, a 37 
lista com os nomes de possíveis palestrantes para a Conferência. A Conselheira 38 
Rosana Emília Pagnoncelli pergunta como serão as propostas, e Salete explica que 39 
serão realizadas através da divisão de eixos, os quais irão discutir e levantar as 40 
propostas. Seguem para o próximo ponto de pauta. 4) Processo 000630/01/2010: 41 
Ofício n° 054/200 advindo da Secretaria de Administ ração e Ofício n° 411/ P-3 42 
advindo da Polícia Militar: Salete traz ao conhecimento do Conselho, que referente 43 
aos encaminhamentos feitos na reunião passada sobre o Salão Comunitário do 44 
Bairro Floresta, a Secretaria de Administração e a Polícia Militar responderam 45 
através de ofício. A estagiária Ana Paula lê os ofícios. A comissão discute sobre a 46 
resposta da Administração. Salete passa palavra ao Sr Emilio. Sr Emílio expõe que 47 
ao ser informado do ofício n° 054/200, entrou em co ntato com a Sra. Elizabete 48 
Antunes de Almeida, que de acordo com o Decreto Municipal n° 8.326/2008, é 49 
presidente do Conselho da Terceira Idade do Bairro Floresta e responsável pela 50 
guarda e controle de uso do Salão Comunitário do Bairro Floresta. Explica que este 51 
Conselho é como uma entidade, e diz que na verdade a Sra. Elizabeth não mais a 52 
presidente e sim a Sra. Alda, e esta se encontra em viagem. Diz que ficou agendado 53 
para segunda-feira falar com a Sra. Alda. Salete sugere o Conselho aguardar a 54 
conversa do Presidente, Sr. Emilio com a atual presidente do Conselho da Terceira 55 
Idade do Bairro Floresta, Sra. Alda.  Sr. Emilio expõe seu pensamento dizendo 56 
acreditar que juridicamente, este Conselho nem existe. O Conselheiro Jaime 57 
Mariano diz que realmente nunca ouviu falar neste Conselho. Salete sugere 58 
novamente ao Conselho, esperar as informações, para que enfim, o CMDI possa 59 
fazer um papel correto frente à sociedade. Coloca-se em votação o aguardo das 60 
informações, o qual é aprovado por unanimidade. 5) Informes Gerais: Salete 61 
repassa ao Conselho, o convite do Setor de Transferência de Renda e Inclusão 62 
Produtiva, cuja gerente é a Assistente Social Susana Medeiros Dal Molin,  para uma 63 
Capacitação de Economia Solidária. Fala ao Conselho que para começar o trabalho 64 
de Economia Solidaria, é preciso estudar, é necessário ter embasamento, para 65 
participar de um trabalho que de fato busque a solidariedade do trabalho coletivo. 66 
Nada mais havendo para ser tratado, encerra-se a reunião às 15h04, e eu, Damaris 67 
Pereira Falcão, lavro à presente Ata que será assinada por mim e pelo Presidente. 68 



 


