
 
 

 
 

Reunião Ordinária 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata nº 02 - 20.03.2013 

  

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e treze, aconteceu às 8h30, na 1 

Fundação Assis Gurgacz – FAG, sito à Avenida das Torres, 500, bairro Santa 2 

Cruz a reunião do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, com a 3 

presença de seu presidente senhor Jaime Mariano e a maioria de seus membros 4 

conforme consta na lista de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos 5 

de pauta: 1. Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior (20.02.2013); 6 

2. Aprovação da Pauta; 3. Ofício encaminhado pela SEASO informando 7 

acerca das adequações necessárias no Condomínio da Terceira Idade; 4. 8 

Informes gerais: 4.1. Convite lançamento do Programa Aprendiz Legal – 9 

UNIPAR. O presidente, Jaime Mariano inicia a reunião agradecendo a presença 10 

de todos e solicita ao conselheiro, representante da ordem dos pastores de 11 

Cascavel – OPEVEL, senhor Leonardo Spézio que faça uma oração de 12 

agradecimento a Deus pela chuva e por esta reunião. Encerrado o momento de 13 

reflexão, a conselheira representante da Fundação Assis Gurgacz – FAG, Salete 14 

Gerardi de Lima Chrun, Coordenadora da Ação Social da FAG, apresenta parte 15 

do Grupo que se faz presente. Salete explica sucintamente aos mesmos qual a 16 

função do CMDI e ressalta que qualquer idoso que tiver seu direito violado ou 17 

tiver conhecimento de algum idoso que esteja passando por essa situação pode 18 

procurar o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos para denunciar ou receber 19 

orientações de como fazê-lo. Em seguida, o presidente inicia o ponto nº 1. 20 

Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior (20.02.2013): a assistente 21 

social do CMDI, Gisele Fossá, realiza a leitura da ata supra e na sequência, o 22 

presidente Jaime coloca a ata em apreciação. A conselheira representante da 23 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, Susana Medeiros Dal Molin, 24 

solicita as seguintes alterações: na linha nº 13 após “CCI” seja acrescentado “ II – 25 

Condomínio da 3ª idade”; na linha nº 58 após “CCI” seja acrescentado “I”; na linha 26 



nº 141 onde diz “...não é competência da Assistência”, seja substituído por “...não 27 

é competência da Política de Assistência Social”; a conselheira também solicita 28 

que na linha nº 186, depois de “horas” seja colocado “extras”; Susana solicita 29 

ainda que o texto entre as linhas 189 e 190, seja encerrado com um ponto final 30 

após a palavra “gratificada”. A conselheira representante da Secretaria Municipal 31 

de Saúde – SESAU, Ângela Maria Chavaren, diz que não tem nenhuma alteração 32 

a fazer, porém, quanto às linhas nº 59 e 60, onde diz que na data de 16.10.2013 a 33 

reunião ordinária acontecerá em “uma Unidade Básica de Saúde a definir”, que 34 

pode registrar que a reunião acontecerá na UBS Bairro Santo Onofre. No 35 

momento da apreciação da ata, a conselheira Salete trouxe à discussão e solicita 36 

para registrar que os critérios de inscrição de Entidades Não Governamentais 37 

com fins lucrativos, já foram discutidos anteriormente em reuniões das Comissões 38 

afins, portanto, acrescenta Salete, faz-se necessário a localização dos dados 39 

elaborados nas referidas Comissões para retomada das discussões. Encerradas 40 

as apreciações Jaime coloca em votação a ata de 20.03.2013 com as solicitações 41 

de alterações da conselheira Susana a qual é aprovada pela plenária por 42 

unanimidade de onze votos. Prosseguindo, em discussão o ponto nº 2. 43 

Aprovação da Pauta: a pauta é colocada em apreciação pelo presidente, o qual 44 

solicita a inclusão de pauta do ofício nº 008/2013 advindo do Centro Jesuíta de 45 

Cidadania e Assistência Social; sendo somente esta manifestação, o presidente 46 

coloca a pauta em votação; a plenária aprova pela unanimidade de onze votos a 47 

pauta com a referida inclusão que passa a ser o ponto nº 4. Assim sendo, passa-48 

se ao ponto nº 3. Ofício encaminhado pela SEASO informando acerca das 49 

adequações necessárias no Condomínio da Terceira Idade: Senhor Jaime 50 

resgata que este Conselho encaminhou o ofício nº 003/2013 à SEASO solicitando 51 

providências necessárias para sanar as fragilidades verificadas no Condomínio da 52 

Terceira Idade e que em resposta, a Secretaria encaminhou o ofício nº 240/2013; 53 

dando sequência, Jaime realiza a leitura do referido ofício o qual informa que: “Na 54 

data de 25 de fevereiro de 2013 foi realizada visita no Condomínio da Terceira 55 

Idade para verificação das necessidades de manutenção e adequação de 56 

acessibilidade nos blocos: A visita ocorreu com a presença dos engenheiros da 57 

COHAVEL, Sr. Tiago e Sra. Marcele e do servidor da SEASO Hudson Márcio 58 

Moreschi Júnior; de imediato foram confirmadas as fragilidades e tomadas às 59 

devidas providências para saná-las. Dentre elas as barras de acessibilidade a 60 

serem instaladas nos banheiros; a equipe da COHAVEL se prontificou a realizar o 61 

levantamento de custos para informar posteriormente a SEASO; no dia 1º de 62 



março de 2013 foi realizada reunião com as equipes da SEASO e COHAVEL para 63 

análise de custos para providências. Neste momento foram autorizadas as 64 

manutenções necessárias e fabricação das barras de acessibilidade para os 65 

banheiros; no dia 18 de março de 2013 a equipe SEASO solicitou a Sra. Marcele 66 

para verificar as pendências, que nos informou que a partir desta data seriam 67 

necessários mais 15 dias para regularização...”. Encerrada a leitura, a conselheira 68 

e assistente social da SEASO, Susana, acrescenta que participou, enquanto 69 

membro da Comissão de Leis da visita realizada por esta Comissão no 70 

Condomínio na data de 22/02/2013 e nessa oportunidade, verificou que dos três 71 

blocos revitalizados, apenas um possuía todas as barras de ferros de forma 72 

adequada e os outros dois  tinham barras incompletas; que a Companhia de 73 

Habitação de Cascavel – COHAVEL é a responsável pela colocação de tais 74 

barras, mas por ser uma autarquia, depende de licitação, o que acaba gerando 75 

morosidade na entrega das obras; Susana diz ainda que quando as obras 76 

estiverem totalmente concluídas, é interessante que todos os Conselheiros 77 

visitem o local; finaliza lembrando que no início não existia nem asfalto nas 78 

imediações e nem no próprio condomínio, e que hoje as obras foram concluídas, 79 

as quais destacamos: o asfalto, as calçadas com guias rebaixadas e o ponto de 80 

ônibus em frente ao Salão de Múltiplo Uso, considerando desta forma, um 81 

significativo avanço. O conselheiro representante da Associação São Paulo da 3ª 82 

Idade – ASPTI, senhor Santo Savi, resgata um pouco da história e contribui 83 

dizendo que há vinte anos, quando se implantou o Condomínio da 3ª Idade, 84 

repercutiu a nível Nacional, que na época, as pessoas que residiam ali, não eram 85 

de idade muito avançada, elas próprias cuidavam dos afazeres domésticos, 86 

porém, com o passar dos anos, foram alguns adoecendo, outros ficaram viúvos, 87 

portanto, a realidade hoje é outra. Ângela ressalta da importância da revitalização 88 

de todos os Blocos, para suprir as necessidades dos mesmos. Encerra-se esse 89 

ponto, passando ao nº 4. Ofício nº 008/2013 do Centro Jesuíta de Cidadania e 90 

Assistência Social: o senhor Jaime lê o ofício em tela no qual a entidade convida 91 

os membros do CMDI para participarem do Ciclo de Debates e Cinema que será 92 

desenvolvido pela entidade, uma vez por mês, no sábado, com início em 93 

06.04.2013 e término em novembro/2013; conforme consta no ofício esta 94 

atividade está inserida na área de assessoramento da Política de Assistência 95 

Social e tem como objetivo o fortalecimento do exercício da cidadania através de 96 

processos de formação política. O presidente deixa a palavra livre e, haja vista 97 

que, nenhum Conselheiro demonstrou interesse em participar, a plenária decide 98 



que a Secretaria Executiva do CMDI encaminhe o convite por email e se algum 99 

conselheiro, posteriormente decidir participar, deverá entrar em contato com a 100 

Secretaria Executiva ou diretamente na Entidade. Nesse momento, a conselheira 101 

Salete solicita uma pausa na pauta e anuncia a presença do senhor William 102 

Fischer da Silva Júnior, responsável pela captação de recursos da FAG; Willian 103 

fala da Campanha desenvolvida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança 104 

e do Adolescente (CMDCA), intitulada “Tributo à Cidadania”, onde o contribuinte, 105 

pessoa física, pode destinar até seis por cento do imposto de renda devido, ao 106 

Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA; sendo que a pessoa jurídica 107 

pode destinar um por cento. Willian explica que, o contribuinte pode optar e doar 108 

parte ao Fundo Municipal do Idoso, ele pergunta se em nosso Município já existe 109 

esse Fundo? Susana diz que o Fundo já foi criado, porém, o processo de abertura 110 

de conta do Fundo está na Secretaria de Assuntos Jurídicos (SEAJUR) para 111 

análise. Willian explica ainda que é importante o CMDI agilizar esse processo 112 

para começar a receber tais doações e que é necessário uma ampla divulgação 113 

no sentido de conscientizar o contribuinte que o mesmo pode dividir sua doação, 114 

contribuindo de maneira favorável para ambos os Conselhos. A conselheira 115 

Salete solicita à Susana, representante da SEASO, que verifique junto à 116 

Secretaria de Assuntos Jurídicos, a atual situação da criação dessa Conta. Na 117 

sequência, o último ponto de pauta de nº 5.  Informes gerais: 5.1. Convite 118 

lançamento do Programa Aprendiz Legal – UNIPAR: Gisele convida pra o 119 

lançamento do Programa Aprendiz Legal, da Fundação Roberto Marinho que 120 

acontecerá no auditório da Universidade Paranaense – UNIPAR, nesta data, às 121 

19h. Nada mais havendo a ser tratado o presidente encerra a reunião às 10h40, e 122 

eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada, será assinada 123 

por mim e pelo presidente. 124 


