
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 
Lei Municipal n° 3.620/2003 e 4.871/2008 

Rua Paraná, 5000 – Centro – Cascavel PR 
Fone/Fax: (45) 3321-2273/3321-2366  

Reunião Ordinária  
15.07.2009 

 
Aos quinze dias do mês de julho de 2009, reuniram-se na sala de reuniões do 3o 1 
andar, às 14h05min, os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – 2 
CMDI para tratar dos seguintes pontos de pauta: 01. Leitura e Aprovação da Ata 3 
da reunião anterior (20.05.2009); 02. Discussão com os representantes das 4 
empresas de transporte coletivo interestadual; 03. Relatório atendimentos 5 
do CREAS III; 04. Assuntos Gerais. O Presidente Emílio Fernando Martini inicia 6 
a reunião e propõe a deliberação do ponto de pauta 01. Leitura e Aprovação da 7 
Ata da reunião anterior (20.05.2009); Ana Paula Zorik, estagiária da Secretaria 8 
Executiva dos Conselhos, lê a ata da Reunião Anterior (20.05.2009), a qual é 9 
aprovada por unanimidade de votos. Prossegue-se ao ponto de pauta 02. 10 
Discussão com os representantes das empresas de transporte coletivo 11 
interestadual; Shirla Patrícia Weber Sterchile, Secretária Executiva dos 12 
Conselhos, explica a todos que o Promotor dos Direitos do Idoso não poderá se 13 
fazer presente na reunião. Emílio fala que as empresas de transporte coletivo que 14 
se fazem presentes são: Eucatur, Viação Medianeira, Reunidas, Unesul e 15 
Lopesul.  Emílio fala que o CMDI tem recebido várias reclamações sobre a 16 
liberação de passagens de ônibus gratuitas a pessoa idosa. Diz que diante disto, 17 
foram convidados os representantes das empresas de ônibus para esta reunião, 18 
com intuito de decidir qual a melhor forma de fiscalizar e cumprir o artigo 40 do 19 
Estatuto do Idoso. João, representante da Eucatur, fala que há mais idosos do 20 
que as passagens que são por lei disponível à pessoa idosa. Diz que a empresa 21 
Eucatur nunca deixou de atender os dois os passageiros idosos. Fala que já 22 
entraram com uma ação contra o governo, para que o mesmo pague estas 23 
passagens gratuitas. Representante da Viação Medianeira fala que a empresa 24 
não tem condições de atender todos os idosos, porém as duas vagas permitidas 25 
por lei são sempre ocupadas. João, representante da Eucatur fala que um 26 
agravante encontrado pelas empresas é que há pessoas que contratam idosos, 27 
para levar e trazer mercadorias haja vista que os mesmos não pagam a 28 
passagem. Miquelina Malachem Nakoneczny relata sua dificuldade para 29 
conseguir a passagem gratuita. Emílio fala que é necessário criar uma maneira 30 
para transparecer a contemplação destas passagens gratuitas, conforme 31 
preconiza o Estatuto do Idoso. Shirla fala que o CMDI compreende a dificuldade 32 
das empresas em contemplar todos os idosos que necessitam da passagem 33 
gratuita, porém diante das denúncias recebidas pelo CMDI e Ministério Público, 34 
seria importante criar um mecanismo de fiscalização destas passagens. Diz que 35 
assim poderia-se responder com clareza aos idosos que fazem suas denuncias, 36 
sabendo que as passagens realmente foram destinadas a um idoso. Diz que 37 
poderia ser fornecida ao CMDI uma lista mensal com todos os nomes dos idosos 38 
que receberam as passagens gratuitas. João, representante da Eucatur fala que 39 
as empresas prestam contas a Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT. 40 
Diz que não tem como fornecer a lista com o nome dos passageiros para o CMDI, 41 



pois deve-se garantir sigilo aos passageiros, porém estas listas são fornecidas 42 
para ANTT, Policia Federal e Receita Federal, e é a ANTT que fiscaliza estas 43 
passagens. Antonieta questiona se os idosos têm o direito de escolher a poltrona 44 
do ônibus. Representante da Viação Medianeira, fala que os idosos não escolhem 45 
as poltronas, sendo que as mesmas já são gratuitas. Shirla fala que o idoso é 46 
prioridade, não podendo assim, sentar-se em qualquer poltrona apenas por ser 47 
passagem gratuita. Representante da Unesul fala que os idosos são informados 48 
de quantas passagens gratuitas estão disponíveis. Shirla fala que as maiores 49 
reclamações dos idosos são sobre a falta de informação das leis, e das 50 
passagens que nem sempre estão disponíveis. Emilio fala que o Conselho quer 51 
encontrar uma maneira viável a todos, para fiscalizar o cumprimento do Estatuto 52 
do Idoso. Emilio questiona se há a possibilidade das empresas repassarem os 53 
dados quantitativos de atendimento ao mês à pessoa idosa através das 54 
passagens gratuitas. Representante da Eucatur fala que o problema para 55 
repassar estes dados, e que vários idosos embarcam em outras cidades e 56 
utilizam o mesmo carro. João, representante da Eucatur fala que podem-se reunir 57 
mais vezes para discutirem como poderão prestar estas informações. 58 
Representantes da Eucatur e Reunidas se retiram-se da reunião. Shirla questiona 59 
se os idosos realmente devem ocupar as últimas poltronas por serem gratuitas. 60 
Representante da Ouro e Prata fala que há poltronas no meio do ônibus 61 
reservadas para idosos. Representante da Unesul fala que utilizam as poltronas 62 
da frente. Representante da Viação Medianeira fala que depende de como estiver 63 
às reservadas das poltronas. Emilio fala que deve-se pensar na possibilidade das 64 
empresas disponibilizarem os dados quantitativos, para o CMDI saber quantos 65 
idosos utilizam as passagens gratuitas. Representante da Viação Medianeira fala 66 
que podem repassar os dados gerais, mas não os embarcados em Cascavel, se 67 
não pode haver controvérsias, haja vista que tem idosos que embarcam em 68 
outros Estados utilizando a passagem gratuita. Representante da Ouro e Prata 69 
fala que é possível passar o número geral de idosos que embarcam na linha, não 70 
especificamente na cidade de Cascavel. Emilio agradece a presença de todos os 71 
representantes das empresas, os quais se retiram da reunião. Emílio propõe que 72 
seja encaminhado um ofício a todas as empresas de transporte interestadual, 73 
solicitando o número de passagens total de cada linha, proposta aprovada por 74 
unanimidade. Emílio sugere uma inversão de pauta, passando-se assim ao ponto 75 
de pauta 03. Assuntos Gerais; Shirla lê a Lei Municipal n°5255/2009 que diz 76 
respeito ao atendimento preferencial aos idosos no Paço Municipal.  Diz que cabe 77 
ao CMDI a fiscalização do cumprimento da referida lei, portanto sugere que sejam 78 
informadas as Secretarias Municipais sobre esta lei, para que as mesmas a 79 
cumpram. Emílio coloca em votação a sugestão proposta por Shirla, a qual é 80 
aprovada por unanimidade de votos. Shirla fala que o CMDI no ano anterior 81 
realizou ações no dia do idoso. Diz que o CMDI não deve executar ações, então 82 
pensaram em realizar o dia do idoso em conjunto com os Centro de Referência de 83 
Assistência Social – CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência 84 
Social – CREAS III, e o CMDI dará apoio nestas ações. Diz que Secretaria de 85 
Assistência Social - SEASO realizará uma reunião sobre o Dia do Idoso, e 86 
questiona se algum conselheiro poderia participar representando o CMDI. Osano 87 
Osório Pinto se disponibiliza a participar. Osano fala que na eleição do CMDI 88 
perdeu a titularidade para o conselheiro Santo Cardozo, porque ele era mais 89 
velho, sendo que os dois tinham empatado na quantidade de votos. Diz que o 90 
conselheiro Santo não comparece nas reuniões, para tanto, requer o direito a 91 



titularidade. Shirla fala que segundo a Lei n° 4871/2008 do CMDI a vaga é da 92 
entidade e não do conselheiro, então não tem como o conselheiro Osano assumir 93 
a titularidade no lugar do conselheiro Santo. Emílio fala que para uma próxima 94 
alteração na Lei do CMDI, pode-se sugerir que em caso de empate, seja utilizada 95 
a data da fundação da entidade que concorre à vaga e não mais a idade do 96 
representante da mesma. Diz que agora não pode mudar esta questão, haja vista 97 
que já foi feita a eleição. Shirla convida todos a participarem da Conferencia 98 
Municipal de Assistência Social, que irá ocorrer no dia 31 de julho e 1° de agosto, 99 
no Auditório da Prefeitura Municipal. Passa-se ao ponto de pauta 04. Relatório 100 
atendimentos do CREAS III; Shirla lê o Relatório Mensal do CREAS III, do mês 101 
de junho. Emilio fala que o Conselho deve estimular a denúncia, para que mais 102 
casos de violência contra a pessoa idosa sejam sanados. Geovana, estagiária do 103 
CREAS III, sugere que seja realizada uma mobilização de denúncia, até mesmo 104 
no dia do idoso. Não havendo mais nada a se tratar, encerra-se a reunião às 105 
15h45min, e eu, Ana Paula Zorik, lavro a presente ata, que após lida e aprovada 106 
será assinada por mim e pelo Presidente. 107 


