
 
 
 
 
 

 
Reunião Extraordinária – 22/06/2012 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 
 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e doze, às 14h20min, 1 

reuniram-se na sala de reuniões do 3º andar da Prefeitura Municipal de 2 

Cascavel, sito a rua Paraná, 5000, os membros do Conselho Municipal dos 3 

Direitos do Idoso para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e 4 

deliberação da ata anterior (16.05.2012); 2. Posse dos novos Conselheiros 5 

gestão 2012-2014; 3. Eleição da mesa diretiva; 4. Formação das 6 

comissões; 5. Informes Gerais.  A Presidente Salete Gerardi de Lima Chun  7 

se desculpa pelo atraso e faz a leitura da pauta do dia, a qual após apreciação 8 

é aprovada por unanimidade. Em discussão a pauta 1. Apreciação e 9 

deliberação da ata anterior (16.05.2012); A agente administrativa da 10 

Secretaria Executiva dos Conselhos Ingrid Chagas faz a leitura da ata a qual é 11 

projetada para a visualização de todos em seguida são feitas as seguintes 12 

alteração: Susana Medeiros Dal Molin pede alteração na linha 32 onde se lê: 13 

em relação aos participantes, diz que é preciso ter cuidado, pois o Auditório da 14 

Prefeitura comporta aproximadamente trezentas pessoas. Salete ressalta que 15 

não podemos ter o mesmo erro que em anos anteriores, de não convidarmos 16 

publico alvo por receio de o local não comportar estes, e por fim sobraram 17 

cadeiras no evento. Lê-se “em relação ao número de participante, Susana 18 

ressalta que o auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel comporta no 19 

máximo trezentas pessoas, e se o numero exceder o local se torna inadequado 20 

para realização de um Fórum. A Presidente do CMDI destaca que o local pode 21 

permanecer o mesmo, enfatizando a importância de todos se empenharem 22 

para a divulgação do evento, tendo em vista que em eventos anteriores não 23 

houve uma participação considerada por parte dos Idosos e da rede Sócio 24 

Assistencial”.  Na linha 113 onde se lê: Ana fala que quando participou do 25 

Conselho há anos atrás. Lê-se “Ana fala que quando participou do Conselho 26 

em gestão passada”. Na linha 137 onde lê: que a reforma é um processo 27 



continuo que vai até o ano que vem. Lê-se “que a reforma é um processo que 28 

terá a finalização para o ano de 2013. na linha 139 onde se lê: Susana explica 29 

o que é quem atende o tipo de proteção aos idosos e suas famílias. Lê-se” 30 

Susana explica o que é, quem atende, o tipo de proteção ao idoso e sua 31 

família”. Elizabeth Coordenadora do CREAS III faz a correção na linha 148 32 

onde se lê: A coordenadora diz que o centro esta fazendo um trabalho para 33 

que os idosos venham sozinhos nos grupos. Lê-se „„A coordenadora diz que o 34 

centro esta fazendo um trabalho para que os idosos venham sozinhos nos 35 

grupos por intermédio de vários trabalhos”. Ana Maria Formighieri Lima, da 36 

Secretaria Municipal da Agricultura faz a alteração na linha 114 onde se lê: o 37 

promotor e as empresas conversaram sobre o transporte coletivo interestadual, 38 

desta maneira, seria interessante chamar o promotor e a empresas para uma 39 

nova conversa. Lê-se “o promotor e as empresas conversaram sobre o 40 

transporte coletivo interestadual, desta maneira, seria interessante chamar o 41 

promotor e a empresas para uma nova conversa, onde o promotor foi 42 

convidado, mais não compareceu”. Sendo feita as alterações necessárias, 43 

Salete coloca a ata em votação e a mesma é aprovada por unanimidade. 44 

Salete dá seqüência agradecendo toda a equipe que colaborou para que o 45 

Fórum Municipal dos Direitos do Idoso acontecesse, agradece a Conselheira e 46 

Coordenadora do CREAS III Elizabeth pela sua contribuição na divulgação do 47 

Fórum do Idoso, parabeniza também os novos conselheiros que estão para ser 48 

empossado bem como aos conselheiros que deixaram o conselho, agradece 49 

pelo trabalho realizado durante esse ano, Salete esclarece aos novos 50 

conselheiros o que foi feito na gestão 2010/2012 e comenta sobre as 51 

pendências que ainda tem para serem resolvidas. A mesma agradece as 52 

Secretarias que fazem parte do Conselho contribuindo para a melhoria do 53 

mesmo. A presidente Salete passa a palavra ao Prefeito Edgar Bueno que 54 

neste momento se faz presente na reunião, o prefeito comenta que toda a 55 

sexta feira é realizado o Gabinete aberto onde ele junto a sua equipe faz o 56 

atendimento ao publico atendendo em média 300 pessoas no dia, faz um 57 

agradecimento a Secretária Inês de Paula juntamente com toda a sua equipe 58 

pela organização e a responsabilidade  de todo o trabalho realizado no 59 

Conselho.  Comenta sobre o condomínio da terceira idade o qual está 60 

passando por reforma e que estão sendo investidos no local cerca de  R$ 61 



300.000 mil (Trezentos mil reais). Fala sobre a doação de terrenos feita pela 62 

Promotora Dalva que hoje é aposentada, sendo um deles para construção de 63 

um Centro de Educação Infantil. Comenta sobre o trabalho que vem sendo 64 

realizado com o BID – Bando Interamericano de Desenvolvimento há dois anos 65 

e meio para grandes transformações e melhorias para o município de 66 

Cascavel, fala do projeto de pistas exclusivas para transportes coletivos e que  67 

com isso estará diminuindo o fluxo do transito e favorecendo a todos que dele 68 

necessitam diminuindo o tempo de percurso. Ressalta também que 92% dos 69 

transportes coletivos já estão adaptados para cadeirantes e que todos os 70 

transportes passaram por reformas e modificações. Fala com muito orgulho 71 

que Cascavel ficou em 22º lugar do país entre as cidades que investiram e 72 

aplicaram o dinheiro púbico. Comenta sobre o prêmio nacional que recebeu do 73 

SEBRAE – Serviço brasileiro de apoio as Micro e Pequenas Empresas. como 74 

“Prefeito empreendedor” onde concorreu com o Prefeito de São Paulo e o 75 

Prefeito de Porto Alegre e com mais treze prefeitos das grandes cidades do 76 

país e alcançou o primeiro lugar,  ressalta que foi gratificante, e fala também 77 

que em 2004 ganhou o premio Prefeito Amigo da Criança e novamente no ano 78 

de 2012 foi premiado mais uma vez. Edgar encerra dizendo que tem muito 79 

mais a fazer por Cascavel e se desculpa por não poder participar de toda a 80 

reunião, pois têm outros compromissos um deles o Gabinete aberto, Salete 81 

parabeniza ao Prefeito Edgar Bueno pelos prêmios recebidos e passa-se a 82 

palavra a Inês de Paula a qual ressalta sobre o CREAS III que terá sua sede 83 

própria o qual será construída ao lado do restaurante popular o qual está em 84 

construção. Inês comenta sobre a reforma de um ônibus para o uso da 85 

Assistência Social, para Idosos e Crianças, agradece ao seu João Zem pela 86 

doação para a ajuda da reforma do transporte. Fala sobre o projeto do BID, que 87 

com apenas 60 anos a cidade de Cascavel terá uma infra estrutura de cidade 88 

metrópole. Inês neste momento pede licença à presidente e faz uma 89 

homenagem aos conselheiros deste Conselho que estão deixando a função de 90 

conselho na data de hoje, com a entrega das placas fornecidas pela Secretaria 91 

de Assistência Social, na qual está a seguinte inscrição: “O Município de 92 

Cascavel, através do Prefeito Edgar Bueno e a Secretária de Assistência Social 93 

Inês de Paula, expressa o reconhecimento e agradecimento por seu empenho 94 

e dedicação ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, gestão 2010-2012”. 95 



Inês agradece a equipe da Secretaria Executiva e Susana as quais 96 

contribuíram no preparo das lembranças. Inês de Paula juntamente com a 97 

Presidente Salete fazem a entrega das placas aos Conselheiros. Salete da 98 

continuidade passando-se ao ponto de pauta. 2. Posse dos novos 99 

Conselheiros gestão 2012-2014; Conforme previsão da Lei Municipal e 100 

Regimento Interno do CMDI a presidente do Conselho empossa os seguintes 101 

conselheiros: Márcia dos Santos Nogueira, membro Titular do Instituto Alfredo 102 

Kaefer. Vanice Maria Schaedler, membro Titular do Abrigo São Vicente de 103 

Paulo. Santo Cardoso da Rosa, membro Suplente da Associação dos Idosos 104 

Vida e esperança Sol Nascente. Miquelina Malanchen Nokoneczny, membro 105 

Suplente da Associação dos Aposentados. Yves Constantino Cordeiro, 106 

membro Suplente da OAB. Carlos Henrique Ribeiro, membro Titular da CRP. 107 

Leonardo Spézio, membro Suplente da OPEVEL. Antonieta Abdel Aziz Halin, 108 

membro Titular da APOFILAB. Dione Maria Fogaça dos Santos Barth, Titular 109 

da APP Sindicato. Elza Bueno Rossi, membro Suplente da Associação de 110 

Aposentados – IPMC. Inês de Paula, membro Titular da Secretaria da 111 

Assistência Social. Susana Medeiros Dal Molin, membro Suplente da 112 

Secretaria de Assistência Social. Adelar José Valdameri, membro Titular da 113 

Secretaria Municipal de Educação. Joaquim Carlos Niza, membro Supelnte da 114 

Secretaria municipal de Educação. Ida Maria Dolla, membro Titular da 115 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Mauro Marcos de Miranda, membro 116 

Suplente da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Jaime Mariano, membro 117 

Titular da Secretaria de Assuntos Jurídicos – SEAJUR. Ângela Maria 118 

Chavaren, membro Titular da Secretaria Municipal de Saúde. Mara Lúcia 119 

Renostro Zachi, membro Suplente da Secretaria Municipal de Saúde. Odair 120 

Atílio Círico, membro Titular da Secretaria Municipal de Cultura. Lucia Fátima 121 

de Almeida, membro Suplente da Secretaria Municipal de Cultura. Ana Maria 122 

Formighieri Lima, membro Titular da Secretaria Municipal de Agricultura. 123 

Ruvanir Ladentim, membro Suplente da Secretaria Municipal de Agricultura. 124 

Salete Gerardi de Lima Chun, membro Titular Assis Gurgcz. Assim é 125 

empossado solenemente os novos Conselheiros do Conselho Municipal dos 126 

Direitos do Idoso. Salete parabeniza e dá as boas vindas aos novos membros 127 

desse conselho e pede para que o convite das nossas reuniões seja estendido 128 

para as demais entidades para que possam estar participando e colaborando 129 



com o conselho.  Passa-se ao ponto de pauta.  3. Eleição da mesa diretiva; 130 

Janete Krack Magnagnagno encarregada da Secretaria Executiva dos 131 

Conselhos da seqüência fazendo a leitura do Regimento Interno em relação à 132 

eleição para compor a nova mesa diretiva, o Regimento dispõe que a 133 

presidência deve ser de forma alternada, sendo que a gestão passada foi 134 

presidida por representante não governamental, desta forma a nova gestão 135 

2012-2014 deverá ser presidida por representante governamental. Janete 136 

sugere que o vice-presidente Emilio dê seqüência à reunião. Emilio solicita se 137 

algum conselheiro governamental tem o interesse de se candidatar a 138 

Presidência, e faz a leitura dos nomes dos conselheiros de representação 139 

governamental titulares que possam estar candidatando-se à presidência. 140 

Conselheira Susana sugere o nome de Jaime Mariano, representante da 141 

Secretaria de Assuntos Jurídicos para a presidência. Jaime manifesta 142 

aceitação à indicação sendo aclamado pela plenária. Por indicação da plenária 143 

fica composta a mesa diretiva desta forma: Presidente: Jaime Mariano. Vice-144 

Presidente: Inês de Paula. Primeiro Secretario: Antonieta Abdel Azziz Halim. 145 

Segundo Secretario: Vanice Maria Schaedler. Emilio solicita que o presidente 146 

ora eleito Jaime Mariano passe a frente para assumir a posição como 147 

presidente deste Conselho e os demais componentes da mesa. Jaime Mariano 148 

dá seqüência agradecendo pela indicação ao cargo e fala da importância de 149 

trabalhar e defender os direitos do idoso e diz que está junto ao conselho 150 

disposto a trabalhar por estes direitos. Conselheiro Adelar pede licença e se 151 

retira, pois tem outro compromisso. Inês e Susana também se aussentam. 152 

Passa-se ao ponto de pauta. 4. Formação das comissões; O Presidente 153 

Jaime Mariano fala que é preciso ser composta quatro comissões, Janete 154 

explica a função e a finalidade de cada comissão, conforme Regimento Interno. 155 

A Comissão de Leis fica composta desta forma: Representantes 156 

Governamentais: Ana Maria Formighieri Lima, Susana Medeiros Dal Molin, 157 

Jaime Mariano, Joaquim Carlos Niza. Representantes Não Governamentais: 158 

Yves Consentino Cordeiro, Santo Cardoso da Rosa, Leonardo Spézio, Santo 159 

Savi. Comissão de Orçamento e Finanças: Representantes 160 

Governamentais: Odair Atílio Círico, Susana Medeiros Dal Molin, Inês de 161 

Paula. Representantes Não Governamentais: Antonieta Abdel Aziz Halim, 162 

Santo Savi, Miquelina Malanchen Nokoneczny. Comissão de Projeto e 163 



Documentos: Representantes Governamentais: Ângela Maria Chavaren, 164 

Susana Medeiros Dal Molin, Ida Maria Dolla, Ruvanir Ladentim. 165 

Representantes Não Governamentais: Salete Gerardi de Lima Chun, Dione 166 

Maria Fogaça dos Santos Barth, Vanice Maria Schaedler, Claudiana Stein. 167 

Comissão de Políticas Públicas: Representantes Governamentais:  Mauro 168 

Marcos de Miranda, Susana Medeiros Dal Molin. Representantes Não 169 

Governamentais: Carlos Henrique Ribeiro Domingues, Márcia dos Santos 170 

Nogueira. Assim ficam compostas as novas comissões.  Passa-se ao ponto de 171 

pauta. 5. Informes Gerais; Emilio encera a reunião informando a Comissão de 172 

Leis que na próxima semana será chamada para a primeira reunião, 173 

considerando que há uma pauta pendente a ser encaminhada. E não havendo 174 

mais nada a tratar, eu Aline Regina dos Santos Estagiária da Secretaria 175 

Executiva, lavro a presente a ata que após lida e aprovada será assinada por 176 

mim e pelo presidente. 177 



 


