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Aos vinte dias do mês de maio de 2009, reuniram-se na sala de reuniões do 3o 1 
andar, às 14h17min, 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 (15.04.2009); 02. Discussão e deliberação sobre ausências 4 
dos Conselheiros do CMDI; 03. Informações sobre solicitação do Ministério 5 
Público - CEONC; 04. Informações SEASO quanto encaminhamentos casas de 6 
acolhimento em situação irregular; 05. Relatório atendimentos do CREAS III; 7 
06. Projeto de Multiplicadores da 3ª Idade: Semeando Saúde (15 minutos); 07. 8 
Assuntos Gerais. O presidente Emílio Fernando Martini, inicia a reunião e solicita a 9 
inclusão do ponto de pauta, Passagem de Ônibus (06), a qual é aceita por 10 
unanimidade de votos. Prosseguindo para o ponto de pauta 01. Leitura e 11 
Aprovação da Ata da Reunião Anterior (15.04.2009); Shirla Patrícia Weber 12 
Sterchile, Secretária Executiva dos Conselhos, lê a Ata da Reunião Anterior 13 
(15.04.2009). Em tempo: Shirla solicita que na linha 97, onde lê-se “Ministério”, leia-14 
se “Ministério Público”, e na linha 100, onde lê-se “acompanhamento”, leia-se 15 
“acompanhante”. Não havendo mais alterações a ata é aprovada por unanimidade 16 
de votos. Passando ao ponto de pauta 02. Discussão e deliberação sobre 17 
ausências dos Conselheiros do CMDI; Emílio fala que foi feito o levantamento das 18 
faltas dos conselheiros nas reuniões do ano de 2009. Diz que já há conselheiros 19 
com duas faltas consecutivas. Shirla explica que com mais uma falta estes 20 
conselheiros estarão perdendo sua vaga no CMDI, pois o Regimento Interno do 21 
Conselho prevê que com 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, sem 22 
justificativa, o conselheiro perde sua vaga. Diz que há três conselheiros com duas 23 
faltas consecutivas, e com a falta da reunião de hoje, acumulam três consecutivas, 24 
sendo eles: Santo Cardoso Rosa, Nelson Pedro da Silva e Ademir Jesus da Veiga. 25 
Shirla fala que o conselheiro Nelson, está com problemas de saúde, e justificou suas 26 
faltas. Emilio propõe a plenária que as entidades representantes dos conselheiros, 27 
Santo e Ademir, sejam oficiadas sobre suas faltas, e que a justificativa do 28 
conselheiro Nelson seja aceita. Proposta aprovada por unanimidade de votos. 29 
Discutindo sobre o ponto de pauta 03. Informações sobre solicitação do 30 
Ministério Público - CEONC; Shirla fala que na reunião ordinária anterior foi 31 
discutido a respeito do ofício nº 241/09-I, do Ministério Público, referente a uma 32 
denúncia sobre o Centro de Oncologia de Cascavel - CEON, e lê o mesmo. Diz que 33 
esse ofício foi respondido ao Ministério Público pelo CMDI no dia 30 de abril, e em 34 
anexo foi encaminhado o relatório da Comissão de Políticas Públicas, referente à 35 
visita que a mesma realizou no CEONC, e lê o relatório, o qual consta os detalhes 36 
da visita, bem como que o CEONC está cumprindo as normativas do Estatuto do 37 
Idoso. Emílio fala que um caso semelhante a este ocorreu no Hospital Nossa 38 
Senhora de Salete, mas o mesmo já foi contornado. Prosseguindo para o ponto de 39 
pauta 04. Informações SEASO quanto encaminhamentos casas de acolhimento 40 
em situação irregular; Veralúcia Clivati Martins, fala que a equipe do Centro de 41 



Referência Especializado de Assistência Social – CREAS III da Secretaria Municipal 42 
de Assistência Social – SEASO, realizou os estudos sociais e os encaminhamentos 43 
dos idosos que residiam nas casas de acolhimento em situação irregular. Diz que 44 
alguns idosos voltaram às suas famílias, e os que não possuíam mais vínculos 45 
familiares foram abrigados no Abrigo São Vicente de Paulo, que é uma instituição 46 
devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. Diz que 47 
as casas irregulares foram interditadas pela Vigilância Sanitária, e assim sendo, 48 
acredita que este caso foi encerrado.  Shirla fala que é importante que o CMDI 49 
registre as entidades e grupos que atendem pessoas idosas, para que casos como 50 
estes não voltem a ocorrer. Veralucia fala que até final do ano de 2009 deve ocorrer 51 
o reordenamento dos abrigos, que prevê novos acolhimentos, como a instituição de 52 
abrigos de longa e curta permanência, abrindo assim oportunidade para entidades 53 
não-governamentais que desejam atender esta demanda, ou caso contrário o 54 
município deverá atender a mesma. Shirla fala que estas questões devem ser 55 
previstas no Plano Municipal dos Direitos do Idoso a ser construído. Veralucia fala 56 
que também há a previsão da instituição de um Centro Dia, que visa o fortalecimento 57 
dos vínculos familiares. Passa-se para o ponto de pauta 05. Relatório 58 
atendimentos do CREAS III, Shirla apresenta o Relatório do CREAS III do mês de 59 
março e abril de 2009 (projetado). Ana Maria Valiati Sostisso, fala que o CMDI 60 
poderia orientar os órgãos públicos de saúde, a disponibilizar as informações para 61 
pessoas idosas por escrito, com intuito de facilitar as informações aos mesmos. 62 
Emílio fala que se pode encaminhar um ofício à Secretaria Municipal de Saúde – 63 
SESAU e ao Conselho Municipal de Saúde - CMS recomendando que as 64 
informações para pessoas idosas sejam repassadas por escrito, não apenas 65 
verbalmente. Emílio coloca em votação a proposta de recomendação a SESAU e ao 66 
CMS, para que os idosos tenham por escrito todas as informações que lhes forem 67 
repassadas nos órgãos públicos de saúde. Proposta aprovada por unanimidade de 68 
votos. Deliberando sobre o ponto de pauta 06. Passagem de Ônibus Emílio lê uma 69 
denúncia que o CMDI recebeu via telefone, no dia 19 de maio de 2009, referente à 70 
não disponibilização de passagem de ônibus para pessoas idosas, em 71 
descumprimento do Art. 40 do Estatuto do Idoso. Veralúcia fala que as empresas 72 
que fazem a rota interestadual poderiam encaminhar para o CMDI o nome dos 73 
idosos contemplados com as passagens gratuitas, para que assim o Conselho tenha 74 
como fiscalizar as mesmas. Shirla fala que frente a esta denúncia o Conselho 75 
poderia oficiar as empresas de ônibus, solicitando os nomes dos idosos 76 
contemplados com as passagens. Idosas do Centro de Convivência de Idosos - CCI, 77 
presentes na reunião, relatam que também encontram dificuldade para conseguir a 78 
passagem gratuita, tendo que esperar vários dias para conseguir a mesma, ou até 79 
mesmo pagar metade da passagem para conseguir viajar. Emílio fala que o 80 
Conselho pode convidar os representantes das empresas de ônibus interestadual 81 
para participar da próxima reunião ordinária do CMDI, para que em conjunto com os 82 
mesmos decida-se a melhor forma do Conselho fiscalizar o cumprimento do Estatuto 83 
do Idoso. Veralúcia fala que também deve-se convidar o Promotor dos Direitos do 84 
Idoso para a reunião. Emílio coloca em votação a proposta da reunião com os 85 
representantes das empresas de ônibus em conjunto com o Promotor dos Direitos 86 
do Idoso, proposta aprovada por unanimidade de votos. Prossegue-se para o ponto 87 
de pauta 07. Projeto de Multiplicadores da 3ª Idade: Semeando Saúde (15 88 
minutos); Suzana Medeiros Dal Molin, Coordenadora do CCI, fala sobre o Projeto 89 
de Multiplicadores da 3ª Idade. Diz que as idosas do CCI estão trabalhando nesse 90 
projeto que visa multiplicar informações sobre a AIDS. As idosas apresentam o 91 



Projeto de Multiplicadores da 3ª Idade: Semeando Saúde, cantando. Emilio 92 
agradece a apresentação das idosas do CCI. Passa-se para o ponto de pauta 08. 93 
Assuntos Gerais; Emílio fala que foi feita uma confraternização no Condomínio da 94 
3ª Idade, e parabeniza o mesmo pelo trabalho realizado. Ana Angelina Batalha, 95 
Coordenadora do Condomínio da 3ª Idade, fala que provavelmente será realizada a 96 
reforma no Condomínio. Emílio fala que o Instituto Alfredo Kaefer estará realizando 97 
20 (vinte) ações de voluntariado simultâneas, no dia 30 de maio, e o Condomínio da 98 
3ª Idade será um dos contemplados nestas ações, em conjunto com a SEASO. 99 
Shirla fala que no dia 19 de junho estará ocorrendo a IV Conferência Municipal dos 100 
Direitos da Criança e do Adolescente, no auditório da Universidade Paranaense - 101 
UNIPAR, e convida todos para participar. Diz que também terá a VIII Conferência 102 
Municipal de Assistência Social, no dia 31 de julho e 1° de agosto, no auditório da 103 
Prefeitura Municipal, e convida a todos a participar, bem como das Pré-conferências 104 
de Assistência Social, que acontecerão nos bairros no dia 27 de junho e no auditório 105 
da Prefeitura no dia 02 de julho. Emílio agradece a presença da equipe do CCI, do 106 
Condomínio da 3ª Idade e das estagiárias de Serviço Social, bem como a 107 
participação de todos os conselheiros. Não havendo mais nenhum assunto a ser 108 
tratado, encerra-se a reunião às 15h30min, e eu, Ana Paula Zorik, lavro a presente 109 
ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.  110 


