
 

 

 

Reunião Ordinária 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata nº 02 – 19.03.2014 
  

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e quatorze, aconteceu 1 

às 8h30min, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cascavel a 2 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI 3 

com a presença de seu presidente Senhor Jaime Mariano e a maioria de 4 

seus membros conforme consta na lista de presença anexa, para tratar 5 

dos seguintes assuntos de pauta: 1. Abertura com a Palavra do 6 

Presidente Jaime Mariano. 2. Aprovação da Pauta. 3. Justificativa de 7 

Faltas. 4. Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior. 5. 8 

Posse de Conselheiro.  6. Apreciação da Matéria do Jornal Hoje, 9 

veiculada na data de 18 de março de 2014, referente à matéria “Cem 10 

casos são registrados por ano” – palavra do Secretário Eugênio 11 

Rozetti Filho da Secretaria Municipal Antidrogas. 7. Apreciação do 12 

Ofício nº 08/2014 advindo do Conselho Municipal de Políticas 13 

Públicas sobre Drogas – COMAD, referente ao Curso de 14 

Capacitação para Conselheiros. 8. Apreciação e deliberação de 15 

denúncia referente ao Abrigo Irregular da Senhora Francisca 16 

Lazzaretti – localizada na Rua Tupis, 435 – Santa Cruz. 9. 17 

Apresentação do Programa CeleparCidadã – Inclusão Social  da 18 

Pessoa Idosa – palavra do Diretor da Secretaria Municipal de 19 

Assistência Social Hudson Márcio Moreschi Júnior. 10. 20 

Apresentação do valor arrecadado do Fundo Municipal dos Direitos 21 

do Idoso – palavra do Diretor da Secretaria Municipal de Assistência 22 

Social Hudson Márcio Moreschi Júnior. 11. Apreciação da Audiência 23 

Pública da Comissão Estadual da Verdade – dias 20 e 21 de março 24 

de 2014 na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 25 



– palavra do Conselheiro Yves Consentino Cordeiro – 26 

Representante da OAB. 12. Apreciação da Resolução SEDH/CNDI Nº 27 

13, de 11 de abril de 2008, que dispõe sobre a vedação do 28 

atendimento aos idosos na modalidade denominada “família 29 

acolhedora”. 13. Apreciação das Comissões Especiais e 30 

Permanentes do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI. 31 

Desta forma, inicia-se a reunião com o ponto de pauta n° 1. Abertura 32 

com a Palavra do Presidente Jaime Mariano. O presidente Jaime 33 

Mariano, representante da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – 34 

SEAJUR inicia a reunião agradecendo a presença de todos os 35 

conselheiros e visitantes, pois nesta reunião contou-se com a presença 36 

de representantes do Grupo de Idosos “Alegria”. Passa-se ao ponto de 37 

pauta nº 2. Aprovação da Pauta.  A Assistente Social do Conselho 38 

Municipal dos Direitos do Idoso – Susana Medeiros Dal Molin solicita a 39 

plenária à inclusão de um ponto de pauta. A mesma justifica que após 40 

finalizar a Pauta da Reunião e encaminhá-la aos conselheiros surgiu 41 

mais um ponto o qual deve ser incluso na Pauta, haja vista sua 42 

importância. Após o Presidente coloca a pauta em apreciação, com a 43 

inclusão de mais um ponto e a mesma é aprovada por unanimidade. 44 

Assim a Pauta ficou organizada da seguinte forma: 1. Abertura com a 45 

Palavra do Presidente Jaime Mariano. 2. Aprovação da Pauta. 3. 46 

Justificativa de Faltas. 4. Apreciação e deliberação da ata da reunião 47 

anterior. 5. Posse de Conselheiro.  6. Apreciação da Matéria do 48 

Jornal Hoje, veiculada na data de 18 de março de 2014, referente à 49 

matéria “Cem casos são registrados por ano” – palavra do 50 

Secretário Eugênio Rozetti Filho da Secretaria Municipal Antidrogas. 51 

7. Apreciação do Ofício nº 08/2014 advindo do Conselho Municipal 52 

de Políticas Públicas sobre Drogas – COMAD, referente ao Curso de 53 

Capacitação para Conselheiros. 8. Apreciação e deliberação de 54 

denúncia referente ao Abrigo Irregular da Senhora Francisca 55 

Lazzaretti – localizada na Rua Tupis, 435 – Santa Cruz. 9. 56 



Apresentação do Programa CeleparCidadã – Inclusão Social  da 57 

Pessoa Idosa – palavra do Diretor da Secretaria Municipal de 58 

Assistência Social Hudson Márcio Moreschi Júnior. 10. 59 

Apresentação do valor arrecadado do Fundo Municipal dos Direitos 60 

do Idoso – palavra do Diretor da Secretaria Municipal de Assistência 61 

Social Hudson Márcio Moreschi Júnior. 11. Apreciação da Audiência 62 

Pública da Comissão Estadual da Verdade – dias 20 e 21 de março 63 

de 2014 na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 64 

– palavra do Conselheiro Yves Consentino Cordeiro – 65 

Representante da OAB. 12. Apreciação da Resolução SEDH/CNDI Nº 66 

13, de 11 de abril de 2008, que dispõe sobre a vedação do 67 

atendimento aos idosos na modalidade denominada “família 68 

acolhedora”. 13. Apreciação das Comissões Especiais e 69 

Permanentes do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI. 70 

14. Apreciação e deliberação do caso do Conselheiro Joaquim 71 

Carlos Niza – Representante da Secretaria Municipal de Educação – 72 

SEMED. Em seguida passa-se ao ponto de pauta nº 3. Justificativa de 73 

Faltas. A Assistente Social do CMDI – Susana Medeiros Dal Molin 74 

informa que recebeu as seguintes justificativas de falta da Conselheira 75 

Inês de Paula – Representante Titular da Secretaria Municipal de 76 

Assistência Social - SEASO, em virtude de Reunião da Câmara Técnica 77 

de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres, agendada em 78 

Curitiba/PR. A justificativa da Conselheira Elizabeth Frederico Mendoza – 79 

Representante Suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social – 80 

SEASO – atestado médico e o Conselheiro Adelar José Valdameri – 81 

Representante Titular da Secretaria Municipal de Educação – SEMED – 82 

atestado médico. Salientamos que foram estas as justificativas de faltas 83 

recebidas durante a semana na Secretaria Executiva dos Conselhos. 84 

Após serem apresentadas as justificativas de faltas, destacamos a 85 

presença da Conselheira Inês de Paula, que havia justificado sua 86 

ausência. A mesma informou a plenária que a Reunião da Câmara 87 



Técnica de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres, agendada em 88 

Curitiba/PR foi transferida para próxima semana, podendo desta forma, 89 

participar da Reunião do CMDI. Passa-se ao ponto de pauta nº 4. 90 

Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior. O Presidente 91 

Jaime Mariano, ressalta que a ata foi enviada via e-mail para todos os 92 

conselheiros fazerem a leitura e se necessário procederem os 93 

apontamentos. Assim passa-se para a apreciação e aprovação da ata. 94 

Não houve apontamentos e a ata é aprovada por unanimidade. Passa-se 95 

para o ponto de pauta nº 5. Posse de Conselheiro. Houve a posse do 96 

Senhor Ibraim Carneiro da Silva Sobrinho – Representante da Secretaria 97 

Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL na condição de Suplente. Passa-98 

se ao ponto de pauta nº 6. Apreciação da Matéria do Jornal Hoje, 99 

veiculada na data de 18 de março de 2014, referente à matéria “Cem 100 

casos são registrados por ano” – palavra do Secretário Eugênio 101 

Rozetti Filho da Secretaria Municipal Antidrogas. Na data de 18 de 102 

março foi veiculada pelo Jornal Hoje a matéria “Cem casos são 103 

registrados por ano” referente a casos de violência contra idosos no 104 

município de Cascavel, sendo que grande parte destes envolvem 105 

problemas com alcoolismo e drogadição. Para tratar sobre o assunto, o 106 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, convidou o Secretário 107 

Municipal Antidrogas – Senhor Eugênio Rozetti Filho, considerando o 108 

trabalho que é realizado por esta Secretaria. Assim, o Secretário Eugênio 109 

agradece o convite e expõe a plenária que 50% dos idosos que sofrem 110 

agressão física, moral e financeira é devido às drogas, sendo que este 111 

dado já era prevista pela Organização Mundial de Saúde – OMS, há dez 112 

anos, e hoje infelizmente isso se tornou uma realidade. Eugênio salienta 113 

que um grande problema é que, quando a família procura as Unidades 114 

de Saúde, possuem apenas um pensamento “de internar o usuário”. O 115 

fato é que as Clínicas de Recuperação vão resolver apenas 5% dos 116 

problemas. O que vai fazer o cenário mudar é a família entender que a 117 

pessoa é doente e que precisa de ajuda. O Secretário informa também, 118 



que a família que quiser apoio poderá procurar a Secretaria Antidrogas e 119 

a orientação que a mesma receberá é que deverá participar das 120 

Reuniões do Nar-anon – Narcóticos Anônimos, realizadas todas 2ª feiras, 121 

às 19h30 e aos sábados, às 17h. O local das reuniões é fechado e 122 

sigiloso. Para Eugênio, não basta somente tratar o dependente químico, 123 

mas a família precisa aprender a lidar emocionalmente com o 124 

dependente. Finalizando o Secretário Eugênio se coloca a disposição 125 

para questionamentos. Houve vários questionamentos, bem como 126 

contribuições pela plenária onde destacamos a fala da Secretária 127 

Municipal de Assistência Social – SEASO Inês de Paula, ao informar que 128 

este problema também foi detectado no que se refere a violência contra 129 

mulheres, ou seja, 70% dos casos de violência contra mulheres estão 130 

relacionados ao uso de drogas. Corroborou também, informando ao 131 

Conselho da Campanha Municipal lançada pelo Conselho Municipal dos 132 

Direitos da Mulher e Secretaria Municipal de Assistência Social chamada: 133 

“Quem ama não mata, não agride e não maltrata” – uma campanha de 134 

informação e conscientização. O Presidente do Conselho Jaime Mariano 135 

agradece a esclarecedora exposição do Secretário Eugênio e assim 136 

passa-se ao ponto de pauta nº 7. Apreciação do Ofício nº 08/2014 137 

advindo do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas 138 

– COMAD, referente ao Curso de Capacitação para Conselheiros. O 139 

Presidente do Conselho Jaime Mariano informa a plenária que recebeu 140 

na data de 19 de fevereiro de 2014, o Ofício nº 08/2014 – COMAD 141 

referente ao Curso de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso 142 

de Drogas: Capacitação para Conselheiros e Lideranças Comunitárias, 143 

que será desenvolvido na modalidade a distância (EaD), com duração de 144 

4 meses. Salienta que o curso tem como objetivo capacitar os 145 

participantes para atuarem na prevenção de uso do crack, álcool e outras 146 

drogas. Frente ao exposto, o Secretário Eugênio, coloca a disposição a 147 

Secretaria Municipal Antidrogas para auxiliar nas inscrições os 148 

Conselheiros interessados em fazer o Curso. Assim o Presidente abre a 149 



Plenária, para que os interessados se manifestem. Dentre os 150 

Conselheiros interessados foram: Ida Maria Dolla – Representante Titular 151 

da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, Odair Atílio Cirico 152 

– Representante Titular da Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC, 153 

Elena Maria de Moraes – Representante Suplente da Secretaria 154 

Municipal de Cultura – SEMUC e Dione Maria Fogaça dos Santos Barth 155 

– Representante Titular da APP Sindicato. Passa-se ao ponto de pauta 156 

nº 8. Apreciação e deliberação de denúncia referente ao “Abrigo 157 

Irregular” da Senhora Francisca Lazzaretti – localizada na Rua 158 

Tupis, 435 – Santa Cruz. A Assistente Social do CMDI – Susana 159 

Medeiros Dal Molin informa que recebeu novamente denúncia referente 160 

ao “Abrigo Irregular” da Senhora Francisca Lazzaretti – que atualmente 161 

localiza-se na Rua Tupis, 435 – Santa Cruz. Susana salienta a plenária 162 

que o Conselho, no ano de 2012 acompanhou o fechamento de um 163 

“abrigo irregular” que pertencia a Senhora em tela. O fechamento do 164 

mesmo se deu mediante determinação judicial, onde o município por 165 

meio de seus órgão competentes realizaram a ação. Posterior a este 166 

fato, tem-se informações que a mesma abriu novamente um 167 

estabelecimento de acolhimento para idosos no município de Céu Azul, 168 

mas que agora retornou a Cascavel. Mediante ao exposto, houve a 169 

deliberação da plenária em solicitar informações a Secretaria Municipal 170 

de Assistência Social – SEASO se já possuem informações quanto ao 171 

“Abrigo Irregular” e se já foi tomado alguma providência. Posterior ao 172 

recebimento das informações encaminhá-las ao Ministério Público. 173 

Passa-se ao ponto de pauta nº 9. Apresentação do Programa Celepar 174 

Cidadã – Inclusão Social da Pessoa Idosa – palavra do Diretor da 175 

Secretaria Municipal de Assistência Social Hudson Márcio Moreschi 176 

Júnior. A Secretária Municipal de Assistência Social – SEASO Inês de 177 

Paula informa a plenária o Projeto “Inclusão Social da Pessoa Idosa”, 178 

que é uma ação do Governo do Estado do Paraná, que integra o 179 

programa Celepar Cidadã. Ressalta que o objetivo é capacitar os idosos 180 



a realizar pesquisas na internet, a utilizar as redes sociais, criar e enviar 181 

e-mails. Assim, o curso de acesso à internet e às redes sociais, dentro do 182 

Programa de Inclusão Social da Pessoa Idosa, que a Celepar estará 183 

ministrando em Cascavel, será uma parceria com a Prefeitura Municipal, 184 

por meio da Secretaria de Assistência Social. A capacitação, ocorrerá em 185 

três períodos, manhã, tarde e noite, e contará com mais de 80 alunos, 186 

com idade superior a 60 anos. Inês aproveita o ensejo para convidar a 187 

todos para conhecerem o projeto que será desenvolvido no Centro de 188 

Artes e Esportes Unificados – CEU. Passa-se ao ponto de pauta nº 10. 189 

Apresentação do valor arrecadado do Fundo Municipal dos Direitos 190 

do Idoso – palavra do Diretor da Secretaria Municipal de Assistência 191 

Social Hudson Márcio Moreschi Júnior. A Secretária Municipal de 192 

Assistência Social – SEASO Inês de Paula informa a plenária que 193 

atualmente o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI conta com o 194 

valor de R$ 51.989,17 (Cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e nove 195 

reais e dezessete centavos). Mediante ao exposto, deliberou-se pela 196 

Plenária que ocorra na data de 03 de abril de 2014, reunião com as 197 

Comissões de Leis e Orçamento e Finanças para discutirem acerca dos 198 

seguintes assuntos: Critérios de Partilha; Parâmetros para 199 

Inscrição/Renovação das Entidades Governamentais e Não 200 

Governamentais sem fins lucrativos no CMDI; Parâmetros para 201 

Inscrição/Renovação das Entidades Privadas que atuam com fins 202 

lucrativos no atendimento a pessoas idosas no CMDI. Passa-se ao ponto 203 

de pauta nº 11. Apreciação da Audiência Pública da Comissão 204 

Estadual da Verdade – dias 20 e 21 de março de 2014 na 205 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – palavra 206 

do Conselheiro Yves Consentino Cordeiro – Representante da OAB. 207 

O Conselheiro Yves Consentino Cordeiro – Representante da OAB 208 

informou a plenária que na data de 20 e 21 de março ocorrerá na 209 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE uma Audiência 210 

Pública da Comissão Estadual da Verdade. Segundo Yves a Comissão 211 



Estadual da Verdade do Estado do Paraná foi criada pela Lei 17362 - 27 212 

de Novembro de 2012, no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça, 213 

Cidadania e Direitos Humanos – SEJU. Ressalta que a Comissão tem 214 

por finalidade examinar e esclarecer as graves violações de direitos 215 

humanos praticados no Estado do Paraná no período de 18 de setembro 216 

de 1946 a 05 de outubro de 1988 além de contribuir com a Comissão 217 

Nacional da Verdade na consecução de seus objetivos previstos no 218 

artigo 3º da Lei Federal nº 12.528, de 18 de novembro de 2011. Visando 219 

exercer suas competências a Comissão, poderá: receber testemunhos, 220 

informações, dados e documentos que lhe forem encaminhados 221 

voluntariamente, assegurada a não identificação do detentor ou 222 

depoente, quando solicitada; requisitar informações, dados e 223 

documentos de órgãos e entidades do poder público, ainda que 224 

classificados em qualquer grau de sigilo; convocar, para entrevistas ou 225 

testemunho, pessoas que possam guardar qualquer relação com os fatos 226 

e circunstâncias examinados; determinar a realização de perícias e 227 

diligências para coleta ou recuperação de informações documentos e 228 

dados; promover audiências públicas; requisitar proteção aos órgãos 229 

públicos para qualquer pessoa que se encontre em situação de ameaça 230 

em razão de sua colaboração com a Comissão Nacional da Verdade; 231 

promover parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, 232 

nacionais ou internacionais, para o intercâmbio de informações, dados e 233 

documentos; e requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos. 234 

Reforçou a importância do Evento convidando a todos para participarem, 235 

haja vista a maioria dos presentes terem vivido a Ditadura Militar e assim, 236 

terem o conhecimento do que foram aqueles períodos para todos nós 237 

brasileiros. Jaime Mariano corroborou com a fala do Dr. Yves 238 

considerando ter na sua história de vida e de sua família particularidades 239 

da Ditadura Militar. Passa-se ao ponto de pauta nº 12. Apreciação da 240 

Resolução SEDH/CNDI Nº 13, de 11 de abril de 2008, que dispõe 241 

sobre a vedação do atendimento aos idosos na modalidade 242 



denominada “família acolhedora”. A Assistente Social do CMDI – 243 

Susana Medeiros Dal Molin informa que mediante a questionamentos 244 

quanto ao Serviço de Acolhimento Familiar para idosos foi buscar 245 

informações a respeito do caso e encontrou a Resolução SEDH/CNDI Nº 246 

13, de 11 de abril de 2008 que dispõe sobre a vedação do atendimento 247 

aos idosos na modalidade denominada “família acolhedora”, que assim 248 

diz: “Considerando ser atribuição do Conselho Nacional dos Direitos do 249 

Idoso elaborar as diretrizes, instrumentos, normas e prioridades da 250 

Política Nacional do Idoso, bem como controlar e fiscalizar as ações de 251 

execução, resolve: Art.1º Fica o Poder Público, em todas as suas 252 

instâncias, impedido de oferecer a modalidade de atendimento a idoso 253 

denominada "família acolhedora", em razão de a mesma não estar 254 

amparada pelo marco jurídico da política nacional do idoso”. Frente ao 255 

exposto, o município de Cascavel, bem como demais municípios 256 

brasileiros impedidos de desenvolverem serviços nesta modalidade de 257 

atendimento. Após exposição do documento, deliberou-se pela plenária 258 

que o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso oficie o Conselho 259 

Estadual dos Direitos do Idoso se atualmente há alguma discussão 260 

acerca do assunto solicitando que encaminhe as informações aos 261 

municípios. Passa-se ao ponto de pauta nº 13. Apreciação das 262 

Comissões Especiais e Permanentes do Conselho Municipal dos 263 

Direitos do Idoso – CMDI.  A Assistente Social do CMDI – Susana 264 

Medeiros Dal Molin informa a plenária à necessidade de recomposição 265 

das comissões, haja vista as alterações ocorridas no Conselho. Mas 266 

devido ao adiantamento do horário deliberou-se para ser tratado na 267 

próxima Reunião Ordinária do CMDI. Passa-se ao Ponto de Pauta nº 14.  268 

Apreciação e deliberação do caso do Conselheiro Joaquim Carlos 269 

Niza – Representante da Secretaria Municipal de Educação – 270 

SEMED. A Assistente Social do CMDI – Susana Medeiros Dal Molin 271 

apresenta a plenária que recebeu do Conselheiro Joaquim Carlos Niza – 272 

Representante da Secretaria Municipal de Educação – SEMED a 273 



informação de que no mês de dezembro recebeu “faltas” nos dias que 274 

participou da Reunião Ordinária do CMDI, bem como em uma Reunião 275 

de Comissão e que segundo Joaquim, mesmo apresentando declarações 276 

que justificavam sua ausência a Secretaria Municipal de Educação – 277 

SEMED não aceitou ocorrendo desta forma, descontos em seu salário. 278 

Frente ao exposto, Joaquim declarou que não poderá desta forma, 279 

participar das demais reuniões do CMDI. Após, a plenária se manifestou 280 

e deliberou pelo encaminhamento de oficiar a Secretaria Municipal de 281 

Educação quanto ao ocorrido. Nada mais havendo a ser tratado o 282 

presidente encerra a reunião às 11h, eu, Susana Medeiros Dal Molin – 283 

Assistente Social do CMDI lavrei a presente ata que após lida e 284 

aprovada, será por mim e pelo Presidente assinada.  285 




