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Aos vinte dias do mês de março de 2009, reuniram-se na sala de reuniões do 3o 1 
andar, às 14:15 horas, os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – 2 
CMDI para tratar dos seguintes pontos de pauta: 01. Leitura e Aprovação da Ata 3 
da Reunião Anterior (11.12.2008); 02. Alteração da Composição; 03. Formação 4 
de Comissão para alteração do Regimento Interno; 04. Análise dos relatórios 5 
de atendimento CREASIII; 05. Apreciação e deliberação da solicitação do 6 
Ministério Público; 06. Informação Ofício recebido do Conselho Estadual dos 7 
Direitos do Idoso; 07. Parcerias do CMDI; 08. Assuntos Gerais. O vice-8 
presidente Emílio Fernando Martini, inicia a reunião e propõe a deliberação do ponto 9 
de pauta 01. Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior (11.12.2008); Shirla 10 
Patrícia Weber Sterchile, Secretária Executiva dos Conselhos, faz a leitura da ata, a 11 
qual é aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo para o ponto de pauta 02. 12 
Alteração da Composição; Emílio fala que com a mudança de gestão municipal os 13 
conselheiros governamentais foram alterados. Janete Krack Magnagnagno, Diretora 14 
da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, fala que além da mudança 15 
de gestão municipal, também ocorreu mudança na lei municipal do CMDI, a qual 16 
incluiu nas representações governamentais novas secretarias. Shirla fala que os 17 
novos conselheiros serão empossados hoje, mas os termos de posse serão 18 
entregues na próxima reunião ordinária. Emílio empossa aos seguintes conselheiros: 19 
Veralúcia Clivati Martins, representante titular da SEASO, Janete Aparecida de M. 20 
Rodrigues, representante titular da Secretaria de Educação - SEMED, Ana Maria V. 21 
Sostisso e Gladis de Aquino Ochoa, representantes titular e suplente da Secretaria 22 
de Esporte e Lazer – SEMEL, Jaime Mariano, representante titular da Procuradoria 23 
Jurídica, Odair Atílio Círico e Elena Maria de Moraes, representantes titular e 24 
suplente da Secretaria de Cultura – SEMUC. Diz que os representantes da 25 
Secretaria de Saúde continuam os mesmos da outra gestão, sendo eles Maria 26 
Dolores Sassella e Rubens Griep, respectivos titular e suplente. Emílio fala que a 27 
presidente do CMDI, Elisa Marta G. P. da Silva, representava a Secretaria Municipal 28 
de Educação – SEMED, a qual não a indicou para esta nova gestão. Diz que diante 29 
deste desligamento da presidente e conforme o Regimento Interno do CMDI deve-se 30 
formar uma nova mesa diretora. Veralúcia Clivati Martins fala que o vice-presidente 31 
pode ascender à presidência. Elisa fala que no Regimento Interno consta em quais 32 
condicionalidades o conselheiro deve ser desligado do CMDI, porém ela não é cargo 33 
de confiança para sair com a mudança de gestão, mas sim funcionária pública. 34 
Shirla lê o Art. 23 do Regimento Interno, o qual prevê que os conselheiros 35 
governamentais são demissíveis “ad nutum” por ato do Prefeito Municipal. Diz que 36 
em consideração ao Art. 23 o atual Prefeito já publicou o decreto municipal com os 37 
novos representantes governamentais. Jaime Mariano fala que o termo “ad nutum” 38 
utilizado no Regimento Interno, quer dizer que o representante municipal tem o 39 
poder de substituir qualquer conselheiro governamental quando for de seu interesse. 40 
Veralúcia sugere que o vice-presidente ascenda para a presidência, e a secretária 41 



ascenda para vice-presidência, necessitando assim eleger apenas uma nova 42 
secretária. Salete fala que não vê razão para fazer uma outra eleição da presidência. 43 
Diz que o Emilio pode assumir a presidência, sendo uma alternativa que consta no 44 
Regimento Interno. Diz que “sente” pela mudança da presidente Elisa M. G. Pompeu 45 
da Silva, e a parabeniza pelo trabalho que realizou no CMDI. Emílio aceita ascender 46 
à presidência do Conselho. Salete aceita ascender a vice-presidência. Emílio fala 47 
que agora deve eleger uma secretária para o CMDI. Veralúcia se propõe ao cargo 48 
de secretária. Emílio, atual presidente do CMDI, coloca em votação o nome de 49 
Veralúcia como secretária do CMDI, a qual é aprovada por unanimidade de votos. 50 
Dando continuidade ao ponto de pauta 03. Formação de Comissão para alteração 51 
do Regimento Interno; Shirla fala que há a necessidade de formar uma Comissão 52 
Especial para alterar o Regimento Interno do CMDI. Emílio compõe a Comissão 53 
Especial do Regimento Interno, da seguinte forma: Nelson Pedro da Silva, Osano 54 
Osório Pinto, Silvana Cesconeto, como representantes não governamentais, e Jaime 55 
Mariano, Ana Maria Valiati Sostisso, Veralúcia Clivati Martins, como representantes 56 
governamentais. Prosseguindo para o ponto 04. Análise dos relatórios de 57 
atendimento CREAS III; Shirla fala que os relatórios apresentados pelo CREAS III 58 
(Centro de Referência Especializado de Assistência Social) são referentes aos 59 
novos casos de violência contra pessoas idosas, sendo que os em andamento foram 60 
passados ao Conselho nos meses anteriores. Shirla lê os relatórios do CREAS III, 61 
do mês de dezembro de 2008, janeiro e fevereiro de 2009. Deliberando sobre o 62 
ponto de pauta 05. Apreciação e deliberação da solicitação do Ministério 63 
Público; Emílio lê o ofício n.º 66 do Ministério Público, referente ao 64 
encaminhamento que o CMDI fez ao mesmo, acerca das empresas interestaduais 65 
que não disponibilizam passe livre aos idosos. Elisa fala que em reunião com a 66 
promotoria, foi solicitado ao CMDI uma listagem das empresas de transporte que 67 
faziam a rota interestadual, a qual já foi repassada a mesma. Diz que a promotoria 68 
tinha se prontificado a oficiar as empresas de transporte, para que as mesmas 69 
encaminhassem continuamente ao CMDI a lista dos idosos contemplados com a 70 
passagem gratuita, para que assim o Conselho fiscalizasse. Emílio fala que poderia 71 
ser realizada uma reunião com as empresas de transporte, a fim de discutir uma 72 
maneira de fornecerem ao Conselho a lista dos contemplados com o passe livre. 73 
Osano fala que esta convocação deve ser realizada em conjunto com o Ministério 74 
Público, para que haja respaldo. Emílio coloca em votação a proposição de uma 75 
reunião em conjunto com o Ministério Público e as empresas de transporte, e oficiar 76 
ao Ministério Público esta decisão, proposta aprovada por unanimidade de votos. 77 
Emílio lê os ofícios n° 133 e nº 139 do Ministério Público, referente às casas 78 
irregulares de abrigamento de idosos. Janete fala que estas casas foram visitadas 79 
pela comissão do CMDI, juntamente com o CMAS (Conselho Municipal de 80 
Assistência Social) e Vigilância Sanitária, e após a visita foi encaminhado um 81 
relatório referente a situação dos abrigamentos ao Ministério Público. Shirla fala que 82 
o CREAS III realizou o estudo social sobre estes abrigos. Diz que as responsáveis 83 
pelas casas foram chamadas à promotoria, onde foram orientadas a se 84 
regularizarem em um determinado período. Diz que provavelmente estes ofícios 85 
foram encaminhados ao CMDI, pois os abrigos não devem ter sido regularizado, 86 
porém o CMDI é um órgão de fiscalização e não de intervenção, diante disto 87 
acredita que os ofícios são a intuito de informação. Rosaldo João Chemim fala que 88 
cabe a SEASO verificar qual a situação atual das casas, através do serviço do 89 
CREAS III. Veralúcia fala que a SEASO e o CMDI não tem autonomia para fazer 90 
intervenção (multa e interdição), a qual deve ser realizada pelo Ministério Público. 91 



Rosaldo fala que a função da SEASO neste caso é fazer estudo social dos casos, 92 
para então passar as informações à promotoria. Emilio fala que o CMDI informará a 93 
promotoria que estarão solicitando a SEASO as devidas providências. Rosaldo fala 94 
que o CMDI pode acompanhar o trabalho da SEASO nestes casos. Dando 95 
prosseguimento ao ponto de pauta 06. Informação Ofício recebido do Conselho 96 
Estadual dos Direitos do Idoso; Emílio lê o ofício nº 014/09 do CEDI e seu anexo, 97 
referente ao Condomínio da 3° Idade. Shirla fala que a promotoria de Cascavel 98 
encaminhou um ofício ao CEDI referente a situação do Condomínio da 3ª Idade, 99 
diante disto o CEDI solicita providencias ao CMDI. Rosaldo fala que a equipe da 100 
SEASO já está trabalhando nesta problemática. Diz que a estrutura das casas é 101 
precária e necessitam de reforma. Veralúcia fala que a Secretaria de Habitação é 102 
responsável pela construção das casas do Condomínio da 3ª Idade, bem como de 103 
sua reforma. Diz que as ações previstas pelo SUAS (Sistema Único de Assistência 104 
Social) estão sendo realizadas com os idosos, através da SEASO. Shirla fala que 105 
esta discussão deve ser levantada quando for construir o plano municipal de 106 
habitação, sendo que cabe a eles a reforma das casas. Janete fala que quando foi 107 
criado o Condomínio os idosos que lá foram morar eram independentes, porém com 108 
o passar dos anos foram envelhecendo e tendo outras necessidades. Emílio fala que 109 
a preocupação da promotoria é em relação a questão estrutural. Rosaldo fala que o 110 
papel da SEASO está sendo realizado, sendo que os idosos estão sendo assistidos, 111 
porém as questões físicas do Condomínio serão solucionadas juntamente com 112 
outras secretarias responsáveis. Emílio fala que o Conselho encaminhará resposta 113 
ao CEDI, esclarecendo que a SEASO em conjunto com as demais secretarias 114 
estarão providenciando a resolução da problemática. Prosseguindo ao ponto de 115 
pauta 07. Parcerias do CMDI; Elisa fala que na ocasião da veiculação do vídeo 116 
contra violência do idoso, a RPC (Rede Paranaense de Comunicação) propôs 117 
parceria ao CMDI, para ajudar em suas ações, sendo necessário então montar um 118 
plano de ação. Diz que a Caixa Econômica, também propôs parceria, e solicitou um 119 
plano de ação. Discutindo sobre o ponto de pauta 08. Assuntos Gerais; Emílio lê a 120 
justificativa de falta da conselheira Maria Dolores Sassella. Janete informa que a 121 
conselheira Antonieta Abdel Aziz Halim está participando da Conferência Nacional 122 
dos Direitos do Idoso esta semana em Brasília. Roseli pede afastamento da ICS 123 
(Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família), a qual participa 124 
representando o CMDI como suplente. Janete lembra que o conselheiro 125 
representante titular do CMDI na ICS é o Santo Cardoso, o qual não participa há 126 
várias reuniões. Emílio sugere que se eleja então um novo titular e suplente para 127 
ICS. Rosana se propõe a titularidade. Nelson se propõe a suplência. Emílio com 128 
aprovação da plenária, designa como representante do CMDI para a ICS: Rosana 129 
Emília Pagnoncelli e Nelson Pedro da Silva, respectivos titular e suplente. Rosaldo 130 
parabeniza o CMDI pelo seu trabalho, bem como o novo presidente Emílio, e 131 
cumprimenta Elisa pela dedicação que tem pelo Conselho. Emílio lê o convite do 132 
CCI (Centro de Convivência de Idosos), referente ao concurso de culinária, 133 
estendendo o convite a todos. Salete convida a todos para um encontro que se 134 
realizará na FAG (Fundação Assis Gurgacz) no dia 8 de abril. Diz que terá palestra 135 
referente aos idosos. Emílio agradece ao trabalho da Elisa frente ao Conselho e por 136 
questão legal assume hoje o CMDI, mas a convida para continuar participando das 137 
reuniões e agradece a SEASO pelo apoio. Não havendo mais nenhum assunto a ser 138 
tratado, encerra-se a reunião e eu, Ana Paula Zorik, lavro a presente ata que, após 139 
lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 140 



 


