
 

 

 

 

 

ATA nº 01 

Reunião Ordinária – 15/02/2012 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI 

 
Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, aconteceu às 14h00 a 1 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, para 2 

tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação da ata da reunião 3 

anterior (16.12.2012); 2. Agenda CMDI 2012: Inscrições de Entidades de 4 

Atendimento ao Idoso, Fundo municipal dos Direitos do Idoso, Eleição do 5 

CMDI gestão 2012-2014, Conferência Municipal dos Direitos do Idoso, 6 

Evento Regional dos Direitos do Idoso, 3. Palavra das Secretarias 7 

Municipais: Assistência Social, Saúde, Educação, Agricultura, Cultura, 8 

Esporte e Lazer; 4. Resposta da Secretaria de Estado de Segurança Pública 9 

referente ao atendimento ao idoso; 5. Informes Gerais. Com a ausência da 10 

Presidente Salete Gerardi de Lima Chrum, por motivos particulares, o 2° 11 

Secretário Adelar José Valdameri presidiu a reunião dando as boas vindas e 12 

justifica a ausência da presidente assim como do vice presidente Emilio Fernando 13 

Martini que está em viagem. 1. Apreciação da ata da reunião anterior 14 

(16.12.2012): Janete Krack Magnagnagno Secretária Executiva do CMDI faz a 15 

leitura da ata e após as devidas correções a mesma é aprovada por 16 

unanimidade. Passa-se ao ponto de pauta 2. Agenda CMDI 2012: Coloca-se em 17 

apreciação o calendário para as reuniões do ano de 2012, Santo Savi sugere que 18 

as Reuniões Ordinárias deste Conselho sejam realizadas no período da manhã, e 19 

segundo o Regimento Interno. O conselheiro Adelar sugere que o Regimento 20 

Interno seja alterado ou que haja alterações no horário das reuniões, e propõe 21 

que essas alterações sejam discutidas na próxima reunião com a presença da 22 

Presidente Salete. Janete propõe para que os conselheiros tragam para a reunião 23 

da data de 21 de março de 2012 sugestões para o calendário do ano corrente. 24 

Sobre a criação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, Janete esclarece que 25 

a minuta da Lei para criação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso proposto 26 

por este Conselho conforme aprovado em Reunião Ordinária do dia 15 de 27 

fevereiro de 2012 entrou na pauta da sessão Ordinária do Legislativo Municipal 28 

no dia 14 de fevereiro de 2012 como projeto de lei e foi acompanhado pela 29 

presidente do CMDI Sra. Salete e os conselheiros Odair Atílio Círico e Joaquim 30 

Carlos Niza fala ainda que nos próximos dias o Projeto será incluído na pauta 31 

para segunda leitura. Joaquim Carlos Niza que esteve presente na primeira 32 

leitura e votação em sessão plenária da Câmara Municipal de Cascavel–Pr relata 33 

que levantou-se a discussão sobre a criação da Secretaria do Idoso no Município 34 

de Cascavel. Referente à Conferência Municipal dos Direitos do Idoso, Janete diz 35 



que foi informada por telefone pela Secretaria Executiva do Conselho Estadual 36 

dos Direitos do Idoso - CEDI que este ano não acontecerá a Conferência 37 

Estadual em razão dos atrasos ocorridos no calendário das conferências 38 

passadas. Janete informa que nos próximos dias o CEDI terá reunião na qual 39 

será deliberado a respeito. O Conselheiro Adelar pede para que o Conselho 40 

aguarde até a próxima reunião, para que tenha certeza se realmente haverá ou 41 

não conferência, sendo assim saberá o que fazer quanto a isso. Santo Savi 42 

sugere que o mandato dos Conselheiros seja estendido por mais um ano, ou que 43 

seja realizada uma Conferência Municipal. O Conselho delibera que se aguarde a 44 

informação do CEDI.  Referente ao evento Regional dos Direitos dos Idosos, 45 

Janete comenta que o evento Regional dos Diretos dos Idosos é uma proposta 46 

da Presidente Salete, Adelar pede para que os demais Conselheiros tragam 47 

sugestões de atividades para esse evento. Santo Savi explica que o Conselho do 48 

Idoso não é executor mais sim deliberativo. Susana Medeiros Dal Molin Diretora 49 

da Secretaria Municipal de Assistência Social e representante desta Secretaria no 50 

CMDI, diz que se o evento ocorrer, todas as Secretarias devem reunir-se para a 51 

divisão de tarefas, com o objetivo de não sobrecarregar somente uma. Santo Savi 52 

comenta que o local do evento deve ser um espaço adaptado para os 53 

participantes, lembrando que o público alvo são pessoas acima de 60 anos. 54 

Adelar transfere o ponto de pauta para a próxima reunião, com a presença da 55 

presidente Salete, pois a sugestão do evento partiu dela. Passa-se ao ponto de 56 

pauta 3. Palavra das Secretarias Municipais: Susana apresenta o relatório do 57 

CREAS III – bem como dos 35 grupos de idosos vinculados a SEASO, comenta 58 

sobre a suspensão das atividades em dezembro e janeiro a pedido dos grupos, 59 

que por conta das férias escolares de final de ano, os idosos relatam que 60 

precisam cuidar de seus netos. Susana explica que os grupos encontram-se uma 61 

vez por semana, onde participam de diversas atividades, dentre elas, dança, 62 

artesanato, teatro, plantação de orquídea, e neste ano o Projeto Resgate está em 63 

implantação, com a proposta de resgatar pessoas que não estão participando 64 

tentando proporcionar às mesmas uma qualidade e oportunidade de vida melhor. 65 

Referente à apresentação da Secretaria de Saúde, Janete justifica a ausência de 66 

Eder Luiz dos Santos – representante da SESAU neste Conselho, mas a sua 67 

Suplente Suzana Mº Franciz de Oliveira, que se fez presente informa que no 68 

próximo encontro será apresentado o relatório da Secretaria de Saúde. A respeito 69 

da Secretaria de Educação, Adelar José Valdameri nos conta que todos os 70 

alunos recebem um kit de material escolar, contendo: caderno universitário, lápis 71 

de cor, apontador, lápis preto, borracha, cola, tesoura, caderno de desenho. Os 72 

alunos da EJA também foram contemplados com o kit de uniforme escolar pelo 73 

município de Cascavel, e que no ano de 2011 foram matriculados 548 alunos 74 

jovens, adultos e idosos, destes, 111 são alunos idosos atendidos no EJA. As 75 

informações da Secretaria de Esporte e Lazer são apresentadas por Ibraim 76 

Carneiro o qual informa-nos que trinta academias livres foram instaladas no 77 

Município de Cascavel, sendo cinco para área rural e vinte e cinco para área 78 

urbana do Município, fala sobre a hidroginástica oferecida aos idosos no Ciro 79 

Nardi, sobre as enfermeiras disponibilizadas para o Projeto Bate Coração, e que 80 

os maiores freqüentadores das atividades proporcionadas à população possuem 81 

mais de 60 anos. Referente a Secretaria de Cultura, Odair Atílio Círico fala sobre 82 



o evento que acontece todos os anos no mês de março para os idosos, e que 83 

terá um evento dia 08 de março, dia da mulher, convida a todos a participarem, 84 

informa também sobre o evento do dia 26 de julho onde acontecerá peça teatral, 85 

e fala sobre uma nova atividade que esta surgindo chamada Caixa Estante, com 86 

a finalidade de levar livros e conhecimento até o acesso das pessoas, de onde 87 

elas possam estar usufruindo. Informes Gerais: Susana informa da primeira 88 

reunião do Conselho da Mulher que aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2012 e 89 

diz que este é mais um avanço do Município de Cascavel. Não havendo mais 90 

nada a tratar eu Aline Regina dos Santos lavrei a presente ata que após lida e 91 

aprovada será assinada por mim e pela presidente. 92 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


