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Aos quinze dias do mês de abril de 2009, reuniram-se na sala de reuniões do 1 
3o andar, às 14:22 horas, os membros do Conselho Municipal dos Direitos do 2 
Idoso – CMDI para tratar dos seguintes pontos de pauta: 01. Leitura e 3 
Aprovação da Ata da reunião anterior (20.03.2009); 02. Apreciação e 4 
deliberação da alteração do Regimento Interno; 03. Composição das 5 
comissões permanentes; 04. Registro das entidades/grupos no CMDI; 05. 6 
Ofício do Ministério Público; 06. Informações da SEASO quanto as casas 7 
de acolhimento em situação irregular; 07. Informações sobre a 8 
Conferência Nacional dos Direitos do Idoso; 08. Assuntos Gerais. A vice-9 
presidente, Salete Gerardi de Lima Chrun, em razão da ausência do 10 
Presidente, Emílio Fernando Martini, inicia a reunião dando boas vindas a 11 
todos. Salete coloca a pauta em aprovação, a qual é aprovada por todos. 12 
Salete entrega o termo de posse aos conselheiros governamentais que se 13 
fazem presente, sendo eles: Veralúcia Clivati Martins e Antonieta Abdel Aziz 14 
Halim, respectivas titular e suplente da Secretaria Municipal de Assistência 15 
Social – SEASO; Eliedy Batista Eder, suplente da Secretaria Municipal de 16 
Educação – SEMED; Ana Maria Valiati Sostisso e Gladis de Aquino Ochoa, 17 
respectivas titular e suplente da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – 18 
SEMEL; Jaime Mariano, titular da Procuradoria Jurídica – PROJUR; Odair Atílio 19 
Círico, titular da Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC; Ana Maria 20 
Formighieri Lima, titular da Secretaria Municipal de Agricultura – SEAGRI. 21 
Prosseguindo para o ponto de pauta 01. Leitura e Aprovação da Ata da 22 
reunião anterior (20.03.2009); Shirla Patrícia Weber Sterchile, Secretária 23 
Executiva dos Conselhos, faz a leitura da ata da Reunião Ordinária do dia 24 
20.03.2009. Salete questiona se há alguma alteração, não havendo alteração 25 
coloca em votação a ata, a qual é aprovada por unanimidade de votos. 26 
Deliberando sobre o ponto de pauta 02. Apreciação e deliberação da 27 
alteração do Regimento Interno; Shirla apresenta o Regimento Interno do 28 
CMDI (projetado), esclarecendo sobre as alterações realizadas pela Comissão 29 
Especial de Regimento Interno. Salete solicita se há mais alguma alteração a 30 
ser feita no Regimento Interno, não havendo alterações, coloca em votação, o 31 
qual é aprovado por unanimidade de votos. Deliberando sobre o ponto de 32 
pauta 03. Composição das comissões permanentes; Salete fala que as 33 
comissões permanentes do CMDI devem ser compostas pelos conselheiros de 34 
forma paritária. Shirla esclarece sobre as funções e os trabalhos realizados por 35 
cada comissão, as quais constam no Regimento Interno do CMDI aprovado, 36 
sendo elas Comissão de Leis, Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão 37 
de Projetos e Documentos e Comissão de Políticas Públicas. As Comissões 38 
são compostas da seguinte forma: Comissão de Leis: Jaime Mariano e 39 
Veralúcia Clivati Martins, como representantes governamentais, e Osano 40 
Osório Pinto e Silvana Cesconeto, como representantes não-governamentais; 41 



Comissão de Orçamento e Finanças: Veralúcia Clivati Martins e Maria Dolores 42 
Sassella, como representantes governamentais, e Emílio Fernando Martini e 43 
Nilza de Jesus P. de Moraes, como representantes não-governamentais; 44 
Comissão de Projetos e Documentos: Janete Aparecida de Moura Rodrigues, 45 
Odair Atílio Círico e Ana Maria Valiati Sostisso, como representantes 46 
governamentais, e Salete Gerardi de Lima Chrun, Osano Osório Pinto e 47 
Miquelina Malachem Nakoneczny, como representantes não-governamentais; 48 
Comissão de Políticas Públicas: Antonieta Abdel Aziz Halim, Maria Dolores 49 
Sassella e Ana Maria Formighieri Lima, como representantes governamentais, 50 
e Salete Gerardi de Lima Chrun, Silvana Cesconeto e Líria Mazzarolo, como 51 
representantes não-governamentais, e como suplente Veralúcia Clivati Martins, 52 
como representante governamental. Deliberando sobre o ponto de pauta 04. 53 
Registro das entidades/grupos no CMDI; Shirla fala que no ano anterior o 54 
CMDI publicou a Resolução 002/2008, a qual dispõe sobre o cadastro de 55 
entidades e grupos de atendimento à pessoa idosa. Diz que o cadastro deveria 56 
ter sido realizado até 10 de dezembro de 2008, porém o mesmo não surtiu o 57 
efeito esperado, sendo que poucos grupos se cadastraram. Diz que o Conselho 58 
deve decidir como fará estes cadastros. Shirla lê a Resolução 002/2008 do 59 
CMDI. Nilza fala que há exploração dos idosos nos grupos de 3ª Idade. Diz que 60 
deveria exigir dos grupos projetos sobre os trabalhos que os mesmos 61 
desenvolvem. Osano fala que as Comissões devem trabalhar na realização 62 
deste cadastro, normatizando e até mesmo realizando visitas a estes locais. 63 
Veralúcia fala que o registro das entidades e grupos que atendem pessoas 64 
idosas no CMDI deve ser obrigatório, para que assim possa ser fiscalizado os 65 
trabalhos realizados pelos mesmos. Shirla sugere que as Comissões formulem 66 
uma proposta para efetuar os registros, normatizando prazos e documentação 67 
a ser apresentada. Diz que este cadastro é essencial para quando o Fundo 68 
Municipal dos Direitos do Idoso se tornar efetivo, para que o recurso do mesmo 69 
seja repassado a entidades e grupos que possuam o cadastro no CMDI. Shirla 70 
propõe que as Comissões de Projetos e Políticas Públicas formulem uma 71 
proposta que normatize os cadastros, para depois discutir com o Conselho e 72 
publicar uma Resolução, estabelecendo como será realizada a abordagem nos 73 
grupos. Salete coloca em votação a proposta de Shirla, a qual é aprovada por 74 
unanimidade de votos. Passa-se para o ponto de pauta 05. Ofício do 75 
Ministério Público; Shirla lê o oficio n. 197/2009 do Ministério Público, o qual 76 
solicita que o Conselho localize o paradeiro de um idoso. Diz que o CMDI não 77 
tem atribuição de executar ações, como no caso de procurar um idoso, 78 
portanto o referido ofício foi encaminhado a SEASO, para que a mesma realize 79 
a busca ativa. Diz que o Conselho como órgão de fiscalização acompanhará se 80 
a SEASO executou o seu trabalho. Prossegue-se para o ponto 06. 81 
Informações da SEASO quanto as casas de acolhimento em situação 82 
irregular; Veralúcia fala que a SEASO juntamente com a Secretaria Municipal 83 
de Saúde – SESAU estão realizando os estudos sociais sobre as casas de 84 
acolhimento em situação irregular e os idosos que lá se encontram. Diz que já 85 
foram realizados alguns encaminhamentos, e alguns idosos já retornaram a 86 
família. Diz que está marcada uma visita, que juntamente com a 87 
SESAU/Vigilância Sanitária será feita à interdição das casas, e a aplicação das 88 
multas que forem necessárias. Diz que na próxima reunião informará sobre a 89 
conclusão dos encaminhamentos realizados. Passando para o ponto de pauta 90 
07. Informações sobre a Conferência Nacional dos Direitos do Idoso; 91 



Antonieta Abdel Aziz Halim fala que participou da Conferência Nacional dos 92 
Direitos da Pessoa Idosa, a qual se realizou em Brasília nos dia 18,19 e 20 de 93 
março, e explana a respeito das discussões temáticas e das palestras 94 
realizadas. Salete agradece a conselheira Antonieta pelas informações 95 
compartilhadas sobre sua experiência na Conferência. Discutindo sobre o 96 
ponto de pauta 08. Assuntos Gerais; Salete lê o ofício nº 241/09 do Ministério, 97 
referente ao Centro de Oncologia de Cascavel – CEONC que atende pessoas 98 
com mais de 60 anos, e, no entanto haveria denúncia de que não estaria 99 
permitindo a presença de acompanhamento durante o internamento do idoso. 100 
Shirla fala que este encaminhamento deve ser verificado pela Comissão 101 
Projetos e Documentos e Comissão de Políticas Públicas, através de visita “in 102 
loco”. Veralúcia informa que a nova Assistente Social do Centro de Referência 103 
Especializado de Assistência Social - CREAS III assumiu sua função hoje. 104 
Antonieta solicita que seja confeccionado crachás para os novos conselheiros 105 
do CMDI. Sem mais a tratar a Vice-Presidente, Salete Gerardi de Lima Chrun, 106 
encerra a reunião agradecendo a presença de todos, e eu ,Ana Paula Zorik, 107 
lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela 108 
Vice-Presidente. 109 


