
 

 

 

 

 

ATA n° 08 
Reunião Extraordinária – 22/08/2012 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso CMDI 
 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e doze, aconteceu às 16h00 na sala 

de reuniões do 3º andar da Prefeitura Municipal de Cascavel a reunião extraordinária 

do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI em reunião conjunta com o  

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, a senhora Inês de Paula Vice-

Presidente deste conselho e Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS, preside a reunião de ambos Conselhos, da inicio a reunião conjunta para tratar 

do seguinte assunto de pauta: 1. Análise, discussão e deliberado sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias da Secretaria de Assistência Social para o exercício 
2013: Inês apresenta os serviços prestados pela Secretaria da Assistência Social a 

qual é projetada para visualização e conhecimento de todos, com observações 

resumidas das ações ocorridas na gestão de 2009 à 2012, em cada um deles; fala que 

é a título de prestação às deliberações do CMAS, bem como, para que todos tenham 

conhecimento de quanto a Assistência cresceu. Em uma das imagens é apresento o 

Ônibus o qual é utilizado para o transporte de crianças e adolescentes nos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes das unidades 

do EURECA I e II, para atividades externas, enfatiza que este veículo estava parado, 

pois não tinha bancos, Inês comenta que João Zem, proprietário da empresa de Viação 

Capital do Oeste, foi quem providenciou os bancos e fez uma doação ao referido. Inês 

diz que gostaria de em público agradecê-lo por esta significativa colaboração. Em 

seguida, o gerente da Divisão Administrativa e Financeira da SEASO, Hudson Márcio 

Moreschi Júnior, inicia a apresentação da proposta da SEASO da Lei de Diretrizes 

Orçamentária – LDO/2013. Antes, porém, do término da apresentação, devido ao 

horário, alguns conselheiros começam a se retirar, Inês observa que se for terminar a 

apresentação da LDO, corre-se o risco de não ter quórum do CMAS e CMDI, 

respectivamente, para a aprovação da proposta, ela acrescenta dizendo que as 

Comissões discutiram e analisaram minuciosamente os dados que estão sendo 

apresentados, para depois elaborarem o parecer. Desta forma, sugere que, neste 



momento, leia-se o parecer para que a plenária de ambos possa apreciá-lo e aprová-lo. 

A proposta é colocada em votação e aprovada pela unanimidade por doze votos pela 

plenária do CMAS e por onze votos pela plenária do CMDI, após, Inês faz a leitura do 

CMAS o qual tem como indicativo à plenária que “Que aprove a Proposta 

Orçamentária da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para exercício 2013, da 

Secretaria Municipal de Assistência Social no valor total de R$ 28.463.283,43 
(vinte e oito milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e três 
reais e quarenta e três centavos). Em seguida, Inês faz a leitura do parecer do CMDI, 

que tem como indicativo à plenária que “Que aprove a Proposta Orçamentária da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias – LDO para exercício 2013, da Secretaria Municipal 

de Assistência Social no valor total de R$ 28.463.283,43 (vinte e oito milhões, 
quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e 
três centavos). Inês coloca ambos os pareceres em apreciação.  O conselheiro Santo 

Savi diz que não observou na apresentação nenhuma ação de construção do Centro 

de Convivência para Idosos, Inês explica que esta ação está contemplada dentro do 

projeto de construção dos Centros de Convivência Intergeracional financiados pelo 

Banco Internacional de Desenvolvimento – BID, o qual é um projeto grandioso para o 

município de Cascavel, mas que não foi possível apresentá-lo na íntegra, desta forma, 

Inês e o presidente do CMDI Senhor Jaime Mariano, concordam em realizar a 

apresentação do referido projeto na próxima reunião Ordinária do Conselho do Idoso. A 

conselheira do CMDI Ida Maria Dola diz que esteve presente nas comemorações de 

inauguração das obras de revitalização do Condomínio da terceira Idade no bairro 

Tarumã e que foi muito gratificante ver a alegria dos idosos ao receber suas casas 

reformadas, a mesma deixa a sugestão aos demais conselheiros que estejam 

realizando visita ao referido Condomínio. Janete lembra que este ano foi criado o 

Fundo Municipal do Idoso – FMI, a qual foi uma conquista relevante na proposta 

orçamentária da Secretaria de Assistência Social - SEASO, sendo que está como 
unidade quatro. Em seguida, Inês coloca ambos os pareceres em votação; O 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS aprova seu parecer pela 

unanimidade de onze votos, enquanto o CMDI tem seu parecer aprovado pela 

unanimidade de doze votos. Inês encerra a reunião dizendo que este é um momento 

histórico, pois a Assistência foi contemplada com 8,29% (oito ponto vinte e nove por 

cento), considerando apenas recursos municipais.   Nada mais havendo a ser tratado, 

a presidente encerra a reunião às 17h20 e eu Clarice Fruit, lavrei a presente ata que 

após lida e aprovada será assinada por mim e pela presidente.
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