
  

 

 

 

 

ATA n° 09 
Reunião Ordinaria – 19/09/2012 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso CMDI 
 

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e doze, aconteceu às 8h30, na Fundação 1 

Assis Gurgacz - FAG, a Reunião Ordinaria do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – 2 

CMDI, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e deliberação da ata da 3 

reunião anterior (22.08.2012); 2. Deliberação sobre minuta de Resolução para gravação 4 

das reuniões ordinarias e extraordinárias do CMDI; 3. Apresentação das Secretarias 5 

Municipais de Educação e Esporte e Lazer; 4. Apresentação do Relatório Mensal do 6 

CREAS III da SEASO; 5. Informes Gerais: Lei 6.118/2012  institui o Disque Idoso 7 

Municipal; Comemoração do Dia do Idoso no CCI da SEASO; Convite à Festa da 8 

Primavera da SEASO dia 26.09.2012; O presidente do CMDI Jaime Mariano inicia a reunião 9 

às 9h00, fazendo uma oração e agradecendo a Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun pelo 10 

espaço cedido e deseja a todos um bom dia. Jaime passa a palavra a Conselheira Salete a qual 11 

relata sobre a viagem feita a Europa acompanhando o grupo de dança folclórica Aldebará, 12 

relata sobre vida dos idosos europeus, relata que alimentação é balanceada sem nada de 13 

excessos e muita autonomia. Salete comenta que o grupo de dança foi muito prestigiado pelo 14 

trabalho desenvolvido, e que estenderam o convite ao grupo a retornarem no próximo ano. 15 

Salete pede licença para ausentar-se por alguns minutos tendo em vista que tem outra reunião. 16 

Dando continuidade o presidente Jaime faz a leitura do ponto de pauta 1. Apreciação e 17 

deliberação da ata da anterior (22.08.2012); A encarregada da Secretaria Executiva dos 18 

Conselhos Janete Krack Magnagnagno faz a leitura da ata a qual é projetada para visualização 19 

de todos, em seguida são feitas as seguintes alterações, onde se Lê: “Apreciação e deliberação 20 

da ata da reunião anterior (18.06.2012)”. Leia-se: ”Apreciação e deliberação da ata da reunião 21 

anterior (18.07.2012)”. Onde se Lê: “Yves Constantino”. Leia-se: “Yves Consentino”. Onde se 22 

Lê: “Seminário de Enfrentamento”. Leia-se: “Seminário de Acolhimento”. Onde se “Lê: 23 

‘‘cascavel”. Leia-se “Cascavel”. Sendo feitas as devidas correções necessárias o Presidente 24 

Jaime coloca a ata em votação a qual é aprovada por 11 votos. Passa-se ao ponto de pauta 2. 25 

Deliberação sobre minuta da Resolução para gravação das reuniões ordinarias e 26 

extraordinarias do CMDI; Janete Krack Magnagnagno faz a leitura da minuta da Resolução n° 27 



008, de 19 de setembro de 2012 elaborada pela comissão de leis conforme encaminhamento 28 

da reunião anterior. Janete fala que a proposta é de arquivar as gravações juntamente com a 29 

ata e a pauta para pesquisa e conhecimento de todos. O presidente Jaime coloca em votação a 30 

resolução a qual é aprovada por 10 votos com uma abstenção de Márcia Nogueira do Instituto 31 

Alfredo Kaefer. Passa-se ao ponto de pauta 3. Apresentação das Secretarias de Educação e 32 

Esporte e Lazer; Janete fala que a Secretaria de Educação não ira apresentar hoje devido 33 

outro compromisso onde a equipe toda se faz presente. Ibraim Carneiro gerente da Secretaria 34 

de Esporte e Lazer faz a apresentação da Secretaria, apresenta as estagiarias de Educação 35 

Física, Cristina Brito a qual auxilia nas aulas de natação e hidroginástica e Deise Vitorassi a 36 

qual auxilia nas aulas de natação. Comenta que a Secretaria de Esporte e Lazer tem 57 37 

funcionários, e 22 estagiários de Educação Física e Saúde distribuída em seus departamentos 38 

no Centro Esportivo, nos ginásios, estádios, quadras esportivas, e projetos em andamento nos 39 

bairros. Fala das atividades desenvolvidas com os idosos como hidroginástica, natação, 40 

academia ao ar livre com instrutor, atividades extras como festa junina, hidrofolia, caminhadas, 41 

e fala que esta disponível uma equipe de enfermagem preparada para atendê-los. A 42 

conselheira Dione Maria pergunta qual procedimento para participar das atividades ofertadas, 43 

Ibraim diz que todos os dias estão fazendo inscrições e em seguida distribuindo os interessados 44 

nas turmas para as atividades escolhidas. Santo Cardoso comenta que ouviu reclamações 45 

sobre a Secretaria de Esporte e Lazer, que não se tinha um coberto e que todos ficavam 46 

expostos ao sol e a chuva aguardando as aulas, Ibraim fala que hoje já se tem um local 47 

apropriado e que não são mais motivos para reclamações, pois o problema foi sanado. A 48 

conselheira Miquelina Nokoneczny elogia Ibraim pelo trabalho que ele tem desenvolvido na 49 

Secretaria e diz que com a chegada dele a Secretaria de Esporte melhorou muito e que não se 50 

houve mais reclamações desde a chegada. A conselheira Ida Maria Dolla representante da 51 

SEMEL no CMDI complementa dizendo que a água das piscinas é tratada e inspecionada pela 52 

vigilância sanitária e os alunos antes de participarem das atividades na piscina passam por 53 

exames. Salete Gerardi de Lima Chun pergunta se há um horário especifico somente aos 54 

idosos, Ibraim diz que existe sim um grupo especifico para as crianças ate 15 anos, adulto dos 55 

15 aos 50 anos, e para idosos de 50 ate 85 anos. Ibraim encera a apresentação dizendo que a 56 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer esta aberta ao publico para conhecimento de todos. O 57 

presidente Jaime da continuidade a reunião passando ao ponto de pauta. 4. Apresentação do 58 

Relatório Mensal do CREAS III da SEASO; Carlos Henrique R. Domingues faz a 59 

apresentação do relatório do CREAS III sendo que a Coordenadora Elizabeth não se fez 60 

presente. Carlos Henrique fala que foram feitos cento e noventa e oito atendimentos, fala das 61 

violações de direitos, negligencia contra idoso dois casos e violência psicológica dois 62 

totalizando em quatro casos de violação de direitos no mês de agosto.  Salete Gerardi de Lima 63 



Chrun diz que em relação ao item dois da pauta, Deliberação sobre minuta da Resolução para 64 

gravação das reuniões ordinarias e extraordinarias do CMDI, ela é contra, pois a escrita da ata 65 

basta e não precisa de gravação. O conselheiro Santo Cardoso da Rosa pede para que o 66 

conselho faça uma visita surpresa ao Condomínio de Idoso, pois há uma reclamação muito 67 

grande por parte dos próprios moradores do condomínio. A conselheira Vanice Schaedler 68 

representante do Abrigo São Vicente de Paulo pergunta quais são as reclamações, Santo 69 

Cardoso fala que estão reclamando de abandono e da má estrutura, que tem muita infiltração e 70 

falta de banheiros. Janete sugere que seja solicitada a Secretaria de Assistência Social 71 

conforme cronograma fará apresentação no mês que vem. Carlos Henrique fala que o conselho 72 

deve estar participando e acompanhando o que vai ser feito com o condomínio e o Conselho 73 

pode estar juntamente assessorando e acompanhando o caso, pois é o papel do Conselho. 74 

Passa-se ao ponto de pauta 5. Informes Gerais: Lei 6.118 institui o Disque Idoso Municipal; 75 

O presidente Jaime faz a leitura da Lei 6.118 para conhecimento de todos. Santo Cardoso da 76 

Rosa diz que esse disque idoso deve ser bem divulgado para conhecimento da população. 77 

Carlos Henrique fala que a lei foi criada e o conselho se quer tinha conhecimento, fala que o 78 

conselho do idoso deveria participar de tudo que é de seu interesse. Ibraim Carneiro diz que o 79 

conselho poderia estar conversando com o autor da Lei para colocar o seu posicionamento a 80 

respeito da lei, Ibraim da à sugestão de chamar o autor da lei Luiz Bugareli para reunião para 81 

que este faça parte das discussões junto ao conselho, tendo em vista que o conselho existe 82 

para estar auxiliando no que é necessário. Comemoração do Dia do Idoso no CCI da 83 

SEASO; Janete Krack Magnagnagno avisa a todos que será realizada no dia 05 de outubro 84 

uma tarde cultural no auditório da UNIPAR promovida pelo em CCI comemoração ao dia 85 

Nacional e Internacional do Idoso comemorado no dia 1º de outubro. Onde haverá exposição de 86 

telas, e apresentações em geral, comenta que os grupos de idosos que tiver interesse em 87 

participar nas apresentações deveram estar entrando em contato com a Coordenadora Rose do 88 

Centro de Convivência de Idosos – CCI estará fazendo as inscrições. Convite à Festa da 89 

Primavera da SEASO dia 26.09.2012; Janete repassa o convite da Secretaria de Assistência 90 

Social - SEASO a qual estará promovendo uma festa da primavera no dia 26 de setembro na 91 

Aservel – Associação dos Servidores a partir das 19h. Não havendo mais nada a tratar o 92 

presidente Jaime encerra a reunião às 11h30 e eu Aline Regina dos Santos estagiaria de 93 

Serviço Social da Secretaria Executiva dos Conselhos lavrei a presente ata que após lida e 94 

aprovada será assinada por mim e pelo presidente.  95 


