
 

 

 

Reunião Ordinária 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata nº 11 – 19.12.2014 
 

  
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, 1 

aconteceu às 8h30, na Secretaria Municipal de Assistência Social –2 

SEASO a 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do 3 

Idoso – CMDI com a presença de seu presidente Senhor Jaime Mariano 4 

e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença 5 

anexa, para tratar dos seguintes Pontos de Pauta: 1. Abertura com a 6 

Palavra do Presidente 2. Apreciação e deliberação de Pauta da       7 

11ª Reunião Ordinária do CMDI. 3. Apreciação e deliberação da Ata 8 

da 10ª Reunião Ordinária do CMDI. 4. Posse de Conselheiro. 5. 9 

Justificativa de Faltas. 6. Lançamento do Plano Estadual de 10 

Políticas para Idosos. 7. Apreciação e deliberação do Ofício 11 

175/2014 advindo da Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel. 12 

8. Apreciação da ACIC – Desafios e Oportunidades. 9. Informações 13 

sobre o Comitê Permanente de Saúde Mental. Inicia-se a reunião com 14 

o ponto de pauta nº 1. Abertura com a Palavra do Presidente. O 15 

presidente Jaime Mariano, representante da Secretaria Municipal de 16 

Assuntos Jurídicos – SEAJUR inicia a reunião agradecendo a presença 17 

de todos os conselheiros e visitantes, em seguida comenta brevemente 18 

sobre o lançamento do Plano Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, que 19 

será assunto do sexto item da Pauta da 11ª Reunião Ordinária do CMDI. 20 

2. Apreciação e deliberação de Pauta da 10ª Reunião Ordinária do 21 

CMDI. A Pauta é colocada para apreciação e aprovação. Passa-se ao 22 

ponto de pauta nº 3. Apreciação e deliberação da Ata da 10ª Reunião 23 

Ordinária do CMDI. O Presidente Jaime Mariano, ressalta que a ata foi 24 

enviada via e-mail para todos os conselheiros fazerem a leitura e se 25 



necessário procederem os apontamentos. Assim passa-se para a 26 

apreciação e aprovação da ata. Não houve apontamentos e a ata foi 27 

aprovada por unanimidade. Passa-se para o ponto de pauta nº 4. Posse 28 

de Conselheiro. Tomou posse nesta Reunião, como Conselheira 29 

Suplente, a Senhora Leozi Lemes de Oliveira – Representante da 30 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED. Em seguida passa-se ao 31 

ponto de pauta nº 5. Justificativa de Faltas. Houve a justificativa do 32 

Senhor Ruvanir Labemtim – Conselheiro Suplente – Representante da 33 

Secretaria Municipal de Agricultura – SEAGRI. Passa-se ao ponto de 34 

pauta nº 6. Lançamento do Plano Estadual de Políticas para Idosos. 35 

O Presidente do Conselho Jaime Mariano fala sobre o lançamento do 36 

Plano Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Paraná, com vigência de 37 

quatro anos (2015-2018), e apresenta o documento impresso, chamando 38 

a atenção dos presentes para a imagem de mãos com dedos 39 

entrelaçados, trazida em sua capa proporcionando, então, uma breve 40 

reflexão sobre a ‘profundidade’ de sua significação e comunicou que ao 41 

final da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do 42 

Idoso – CMDI todos receberiam um exemplar Plano Estadual dos 43 

Direitos da Pessoa Idosa do Paraná.  A Secretária do CMDI - Senhora 44 

Susana Medeiros Dal Molin, afirma que o Plano tem que ter utilização 45 

intersetorial; governamental e não-governamental, a fim de atender a 46 

todos os idosos, independente de sua situação econômica ou social.      47 

E também coloca que o governo ‘amarra’ o recurso a ser liberado            48 

à apresentação do planejamento de ação das intenções propostas/ 49 

apresentadas. Desta forma, segue-se ao ponto de pauta nº 7. 50 

Apreciação e deliberação do Ofício 175/2014, advindo da Câmara 51 

Municipal de Vereadores de Cascavel. O Presidente do Conselho 52 

Senhor Jaime Mariano apresenta o assunto deste item da pauta, e lê em 53 

voz alta o Ofício n°175/2014, advindo da Câmara Municipal de 54 

Vereadores de Cascavel. A Secretária do CMDI - Senhora Susana 55 

Medeiros Dal Molin, coloca sobre a dificuldade do trabalho em se obter 56 



informações sobre todos os grupos de idosos existentes em Cascavel e o 57 

Senhor Joaquim Carlos Niza, a partir de observações pessoais, e 58 

vivências, reafirma a sua fala. Diante disso também, a Secretária do 59 

CMDI - Senhora Susana Medeiros Dal Molin, esclarece, então, sua 60 

preocupação em resguardar as informações recebidas sobre os grupos 61 

de idosos existentes em Cascavel, pois foram confiadas ao Conselho 62 

Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, e os Senhores Jaime Mariano e 63 

Emílio Fernando Martini concordam com sua preocupação. Desta forma, 64 

em resposta ao Ofício n°175/2014, foi aprovada em reunião, por todos os 65 

presentes, a decisão de fornecer apenas informações sobre o número de 66 

grupos de idosos existentes em Cascavel. Prossegue-se ao ponto de 67 

pauta nº 8. Apreciação da ACIC – Desafios e Oportunidades. O 68 

presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI – 69 

Senhor Jaime Mariano apresentou a matéria “Valor à terceira Idade”, 70 

publicada na Revista ACIC – Desafios e Oportunidades – n°44, 71 

dez/2014, que trata de destinações dedutíveis do Imposto de Renda ao 72 

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e socializou a mesma com 73 

os presentes. Para maior divulgação e conhecimento de um número 74 

maior de pessoas, foi sugerido pela Senhora Salete Gerardi de Lima 75 

Chrun que se publique esta matéria no Facebook. Segue-se ao ponto de 76 

pauta nº 9. Informe do Comitê Permanente de Saúde Mental. A sra. 77 

Elizabeth Frederico Mendoza, Conselheira – Representante da 78 

Secretaria Municipal  de Assistência Social – SEASO trouxe para a 11ª 79 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, 80 

informações do Comitê Permanente de Saúde Mental sobre o SIM PR – 81 

Acolhimento para Dependentes Químicos – Sistema Integrado de 82 

Atendimento em Saúde Mental. A localização é no bairro Interlagos, 83 

próximo à UBS (CETRAD), com um alqueire e meio de extensão, já com 84 

verba para implantação, e tem inauguração prevista para o final do mês 85 

de janeiro/2015. Iniciará com atendimento a duzentos e cinqüenta 86 

pacientes, embora tenha capacidade para atender a trezentos e 87 



cinqüenta, com quarenta vagas iniciais para acolhimento e uma equipe 88 

de cinqüenta pessoas que receberá capacitação antecipada à data de 89 

inauguração prevista. Os pacientes terão atendimento multiprofissional 90 

que será na modalidade Plano Terapêutico Individual e terá cota igual a 91 

do CISOP; 57% para Cascavel. Prossegue-se para o ponto de pauta nº 92 

12. Assuntos Gerais: A Secretária do CMDI - Senhora Susana Medeiros 93 

Dal Molin, informou que a prefeitura entrará em recesso no período de 94 

vinte e quatro de dezembro de dois mil e catorze até o dia quatro de 95 

janeiro de dois mil e quinze, e que o retorno do Conselho Municipal dos 96 

Direitos do Idoso – CMDI às suas atividades está previsto para o mês de 97 

fevereiro de dois mil e quinze. Nada mais havendo a ser tratado o 98 

presidente encerra a reunião às 11h, eu, Susana Medeiros Dal Molin – 99 

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO 100 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será por mim e pelo 101 

Presidente assinada.  102 




