
                                                                                                                                                                                                                                                                

 

          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 

16.09.2009 

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e nove, aconteceu às quatorze 1 
horas e quinze minutos a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do 2 
idoso com a presença de seus membros, na sala de reuniões do terceiro andar da 3 
Prefeitura Municipal de Cascavel, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1) 4 
Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior referente ao dia 15/07/2009; 2) 5 
Resposta ao Ofício n°. 003/2009 encaminhado pelo CMDI para a Viação 6 
Reunidas; 3) Oficio n°. 072/2009 encaminhado pela Viação Garcia; 4) Resposta 7 
ao Ofício Circular n°. 003/2009 encaminhado pelo CMDI  à Viação Nossa 8 
Senhora de Medianeira; 5) Ofício n°. 1292/DIR 2009 encaminhado pelo 9 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Cascavel; 6) 10 
Visita a Cominudade Católica Assistencial Servos de Maria Feminina e 11 
Masculina – COCASMA;  7) Assuntos Gerais. 1) Leitura e Aprovação da Ata da 12 
reunião anterior referente ao dia 15/07/2009: Após a leitura da Ata anterior 13 
(15.07.09) pela Assistente Social Carin Savaris, a mesma é aprovada por 14 
unanimidade. Prossegue-se aos pontos de pauta 2, 3 e 4 os quais são apreciados 15 
simultaneamente pela plenária; 2) Resposta ao Ofício n°. 003/2009 encaminhado 16 
pelo CMDI para a Viação Reunidas;  3) Ofício n°. 072/2009 encaminhado pela 17 
Viação Garcia  4) Resposta ao Ofício Circular n°. 003/2009 encaminhado pelo 18 
CMDI à Viação Nossa Senhora de Medianeira: o presidente Emílio Fernando 19 
Martini lê os três ofícios recebidos conforme solicitação; observa que dentre as três 20 
empresas, a Viação Garcia foi a única que enviou o relatório completo; diz também 21 
que as duas outras empresas alegaram a falta de amparo legal;  Emilio lê o artigo 7° 22 
do Estatuto do Idoso o qual preceitua que  “Os Conselhos Nacional, Estadual, do 23 
Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 24 
1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta lei.” 25 
Acrescenta que é difícil o CMDI efetivar a fiscalização, pois as empresas locais não 26 
possuem um controle de todas as cidades. A conselheira Rosana Emilia Pagnoncelli 27 
fala que as empresas teriam que informar pelo menos as passagens que se 28 
originam de Cascavel. Emilio diz que falta estrutura para se fazer a fiscalização. 29 
Rosane diz que o CMDI poderia usar do seu conhecimento para ajudar a fiscalizar e 30 
acredita que aos poucos a fiscalização seja realizada e as empresas comecem a 31 
fazer os relatórios, pois por enquanto não são obrigados por lei. Carin sugere que se 32 
convide algum responsável pela ANTT – Associação Nacional de Transportes 33 
Terrestre, para participar da próxima reunião; o presidente lembra que convite já foi 34 
feito pelo Conselho, mas que não se obteve resposta. Rosane diz que o Estatuto do 35 



Idoso não especifica o numero de passagens que o idoso tem direito. Emilio diz que 36 
vai fazer uma matéria sobre os relatórios enviados pelas Viações, ressaltando que 37 
mesmo sem a exigência legal, a Viação Garcia enviou relatório completo. Rosane 38 
sugere que nesta matéria conste as orientações para os idosos procurarem o local 39 
indicado á respeito das passagens. 5) Ofício n°. 1292/DIR 2009 encaminhado pelo 40 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subvenção de Cascavel: 41 
Senhor Emilio faz a leitura do oficio enviado pela OAB onde a Ordem substitui o 42 
Conselheiro Ademir Jesus da Veiga, indicando para ocupar sua vaga junto ao CMDI 43 
a senhora Alessandra Jerônimo Paganini. Carin justifica a ausência de Alessandra 44 
á reunião por motivo de falecimento de parente em outra cidade. Carin solicita a 45 
inclusão de pauta referente à visita realizada na Comunidade Católica Assistencial 46 
Servos de Maria feminino e masculino – COCASMA; a plenária aceita a inclusão que 47 
passa ser o ponto de pauta nº 06: Juceli, assistente social do CREAS III – Centro de 48 
Referência de Especialização de Assistência Social, fala de uma denuncia recebida 49 
de que na referida entidade havia uma idosa de 94 anos abrigada e que estaria 50 
sendo vitima de maus tratos. O CREAS III foi até o COCASMA para averiguar a 51 
veracidade da denúncia, porém, a coordenação da entidade não permitiu que a 52 
equipe tivesse acesso a idosa em tela. O CREAS III comunicou ao Ministério 53 
Público, pois a COCASMA não está registrada no Conselho Municipal de 54 
Assistência Social – CMAS e nem no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – 55 
CMDI. Juceli diz que à pedido do Ministério Público realizou-se um estudo social e 56 
constatou-se que a idosa tem uma filha, mas que ela não quer cuidar da mãe; e o 57 
COCASMA não é uma entidade habilitada para cuidar de idosos. Complementa, 58 
dizendo que o CREAS III comunicou o fato ao CMDI que realizou reunião de 59 
Comissão e designou alguns membros desta Comissão, para fazerem uma visita a 60 
referida entidade, juntamente com representantes do CMAS e Vigilância Sanitária, 61 
para averiguar a denuncia. Novamente a equipe técnica do Centro de Referencia 62 
não teve acesso a idosa, sendo que somente os representantes da Vigilância 63 
Sanitária estiveram com a Idosa. O Ministério Público foi novamente comunicado e 64 
determinou o deslocamento da idosa para o Abrigo São Vicente de Paula, a 65 
assistente social Juceli acrescentou ainda que, em levantamento dos dados e da 66 
situação financeira da referida idosa, constatou-se que a mesma possuía uma 67 
propriedade, mas que a filha, que mora na Bahia, veio a Cascavel e vendeu a 68 
propriedade da mãe, retornando à Bahia, constatou-se também que o cartão do 69 
beneficio da idosa está com esta filha. Juceli sugere que o conselho acompanhe o 70 
caso da idosa para ver se ela vai ser abrigada no Abrigo São Vicente, pois é uma 71 
situação delicada; Emilio diz que o parecer foi feito e que o conselho vai 72 
acompanhar a entrada da idosa no abrigo. A assistente Social Juceli sugere a 73 
abertura de um novo Abrigo Municipal, pois o Abrigo São Vicente tem 40 vagas e às 74 
vezes não é o suficiente para atender a demanda. O presidente questiona a situação 75 
do Centro de Convivência de Idosos – CCI, pois disse que foi prometido pelo senhor 76 
Prefeito Municipal, Edgar Bueno, durante campanha eleitoral, que se eleito fosse, 77 
melhoraria a situação do CCI. Emilio sugere mandar um oficio ao prefeito em nome 78 
do conselho para demonstrar a preocupação do mesmo com relação ao que foi 79 
prometido. Emilio sugere enviar dois ofícios, um manifestando a preocupação com 80 
relação ao Abrigo e outro com relação ao CCI. O conselho aprova com unanimidade. 81 
6) Assuntos Gerais: Carin fala da comemoração do Dia do Idoso, que será 82 
realizada no dia 1° de outubro na Praça Wilson Jofre, convida a todos e esclarece 83 
que estas ações estão sendo desenvolvidas pela Secretaria Municipal de 84 
Assistência Social em parceria com o CMDI e com as Secretarias de Esportes e de 85 



Cultura, bem como outros parceiros da sociedade organizada. A conselheira Rosane 86 
sugere enviar oficio para que o Centro de Especialidade de Doenças Infecto-87 
parasitárias – CEDIP para que esteja presente no Dia do Idoso. Salete vice-88 
presidente deste Conselho fala que a FAG em parceria com o Instituto Alfredo 89 
Kaefer confeccionará camisetas para a Comissão Organizadora usar no dia do 90 
evento. A Conselheira Rosane sugere que no dia do evento seja distribuído o 91 
Estatuto do Idoso para os mesmos; o presidente argumenta que neste dia os idosos 92 
estarão lá para se divertirem, então sugere que o Estatuto seja entregue para quem 93 
queira, pois a maioria dos idosos que estará presente faz parte de algum Centro e 94 
que deve ter acesso ao Estatuto. Rosane faz a leitura de uma poesia para todos os 95 
presentes. Não havendo mais nada a ser tratado o presidente encerra a reunião às 96 
quinze horas e vinte minutos. Eu, Fernanda Rocha da Costa, lavro a presente ata, 97 
que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente.     98 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


