
 

 

 

 

 

 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

REUNIÃO ORDINÁRIA ATA N° 11 – 16.12. 2011 

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às 14h reuniram-1 

se na sala de reuniões do 3° piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, os 2 

membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, para tratar dos 3 

seguintes pontos de pauta 1 – Apreciação e aprovação da ata da reunião 4 

anterior (24.11.2011); 2 – Apreciação e Aprovação do Calendário das 5 

reuniões ordinárias para o ano de 2012; 3 – Apresentação do Relatório do 6 

CREAS III; 4 – Avaliação das ações do CMDI 2011; 5 – Informes da 7 

Conferência Nacional dos Direitos do Idoso; 6 – Informes Gerais. A 8 

presidente Salete Gerardi de Lima Chrun dá as boas vindas aos Conselheiros 9 

presentes, coloca a pauta em apreciação e a mesma é aprovada por 10 

unanimidade. Passa-se ao ponto de pauta número 1 – Apreciação e 11 

aprovação da ata da reunião anterior (24.11.2011); A presidente solicita que 12 

a estagiaria da Secretaria Executiva dos Conselhos Janaina Alves Teixeira faça 13 

a leitura da ata da reunião anterior de 24.11.2011, não havendo alterações a 14 

ata é aprovada pela maioria. Neste momento a presidente passa a palavra para 15 

a Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselheira Inês de Paula que 16 

entrega solenemente o bóton do Conselheiro Municipal dos Direitos do Idoso a 17 

presidente que posteriormente entrega aos conselheiros presentes. Em 18 

seguida passa-se ao ponto de pauta número 2 – Apreciação e Aprovação do 19 

Calendário das reuniões ordinárias para o ano de 2012; A proposta do 20 

calendário de reuniões ordinárias deste Conselho para o ano de 2012 é 21 

entregue aos conselheiros após discussão entre a plenária ficou definido que a 22 

primeira reunião ordinária será realizada na data de quinze de fevereiro de dois 23 

mil e doze às quatorze horas na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de 24 

Cascavel e as demais reuniões ficaram assim aprovadas: 15/02/2012, 25 



21/03/2012, 18/04/2012, 16/05/2012, 20/06/2012, 18/07/2012, 15/08/2012, 26 

19/09/2012, 17/10/2012, 21/11/2012, 19/12/2012. não havendo outros 27 

questionamentos passa-se ao ponto de pauta número 3 – Apresentação do 28 

Relatório do CREAS III; A secretária executiva dos Conselhos Janete Krack 29 

Magnagnagno apresenta o relatório do Serviço. A presidente questiona se os 30 

dados estão disponíveis para consulta, Janete informa que a principio não 31 

temos esta informação contudo podemos verificar. Passa-se ao ponto 4 – 32 

Avaliação das ações do CMDI 2011; A presidente apresenta as ações que 33 

foram elencadas para o ano de 2012 comenta que o Conselheiro precisa 34 

deliberar a respeito das inscrições de entidades de atendimento a idoso no 35 

município, pois ainda não temos legislação que contemple esta questão, 36 

segundo a presidente o Conselho esta deixando a desejar e espera que para o 37 

próximo ano, além de discutido, seja aprovado os parâmetros para o 38 

funcionamento de entidades que prestam serviços tanto de acolhimento quanto 39 

de convivência ao idoso. A presidente salienta que dentre as metas para 2012 40 

está a aprovação do Fundo Municipal para idoso e também capacitação para 41 

os conselheiros. A presidente lembra que também teremos a Conferência 42 

Municipal dos Direitos do Idoso cuja participação e colaboração dos 43 

conselheiros é de grande importância. Passa-se ao ponto 5 – Informes da 44 

Conferência Nacional dos Direitos do Idoso; A presidente informa que o 45 

conselheiro Santo Cardoso da Rosa participou da Conferência Nacional dos 46 

Direitos do Idoso realizada na data de 23 a 25 de novembro. Salete passa a 47 

palavra ao conselheiro que informa aos demais conselheiros presentes que a 48 

Conferência foi “proveitosa”, porém existe a dificuldade da participação da 49 

sociedades civil, na delegação do Paraná havia poucas pessoas, nem mesmo 50 

a bandeira do nosso estado estava hasteada. Informa também que tramitaram 51 

no Congresso Nacional algumas propostas de alterações no Estatuto do Idoso, 52 

as mesmas não foram aprovadas na Conferência Nacional dos Direitos do 53 

Idoso, portanto no momento não devem ser levadas adiante. Janete 54 

complementa a fala do conselheiro confirmando que houve dificuldade quanto 55 

às informações referentes a Conferência, o Conselho Estadual não repassou 56 

em tempo hábil as informações necessárias para que pudesse providenciar as 57 

despesas de viajem para o Conselheiro Santo da Rosa. Tendo em vista que 58 



esta previsão somente é possível para os funcionários da Prefeitura. O 59 

Conselheiro Santo Savi diz que legalmente não é possível, é proibido repassar 60 

qualquer “dinheiro” para pessoas que não estejam diretamente ligadas ao 61 

quadro de funcionários, estas despesas devem ser custeadas pelas entidades 62 

que na maioria das vezes não possuem recursos disponíveis, o que acaba 63 

prejudicado a participação. Esta questão é um dos problemas enfrentados pelo 64 

controle social no Brasil. Passagens custeadas pela SESO. Contudo o 65 

conselheiro Santo Cardoso da Rosa informa que conseguiu através do 66 

deputado André Bueno recursos para custear as despesas e desta forma 67 

representar o município e o estado na referida conferência e que trouxe alguns 68 

livros para o conselho que servem de apoio para a construção da cartilha do 69 

conselheiro. Passa-se ao ponto 6 – Informes Gerais: A presidente informa que 70 

a partir das 20 horas haverá a confraternização entre os Conselheiros, deseja a 71 

todos Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Que todos possam descansar para que 72 

possamos retornar no próximo ano com muita dedicação pois temos muito que 73 

fazer pelos idosos de nosso município. Não havendo nada mais a ser tratado a 74 

presidente Salete Gerardi de Lima Chrun encerra a reunião às quinze horas e 75 

quarenta minutos e eu Janaina Alves Teixeira, estagiaria nominada lavrei a 76 

presente ata que após lida e aprovada segue assinada por mim e pela 77 

presidente.    78 



 




