
 

 

 

Reunião Ordinária 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata nº 07 – 27.08.2014 
 

  
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, 1 

aconteceu às 8h30, no Instituto Alfredo Kaefer a 7ª Reunião Ordinária do 2 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI com a presença de 3 

seu presidente Senhor Jaime Mariano e a maioria de seus membros 4 

conforme consta na lista de presença anexa, para tratar dos seguintes 5 

Pontos de Pauta: 1. Abertura com a Palavra do Presidente Jaime 6 

Mariano e apresentação do Instituto Alfredo Kaefer. 2. Aprovação da 7 

Pauta. 3. Apreciação e deliberação da Ata da Reunião Anterior. 4. 8 

Justificativa de Faltas. 5. Apreciação do Ofício Circular nº 02/ 9 

SNPDDH-SDH-PR advindo Secretaria Nacional de Promoção e 10 

Defesa dos Direitos Humanos. 6. Apreciação e deliberação sobre 11 

Palestra de Educação para o transito - Para Idosos – Dia 18 de 12 

setembro de 2014 – Auditório da Prefeitura. 7. Apreciação e 13 

deliberação do Ofício nº 57 advindo da Associação dos Servidores 14 

Públicos Municipais de Cascavel – ASSERVEL. Inicia-se a reunião 15 

com o ponto de pauta 1. Abertura com a Palavra do Presidente Jaime 16 

Mariano e apresentação do Instituto Alfredo Kaefer. O presidente 17 

Jaime Mariano, representante da Secretaria Municipal de Assuntos 18 

Jurídicos – SEAJUR inicia a reunião agradecendo a presença de todos 19 

os conselheiros e visitantes, em seguida passa a palavra para o 20 

Conselheiro Emilio Martini – Representante do Instituto Alfredo Kaefer 21 

para apresentar as atividades desenvolvidas pelo Instituto. Emilio informa 22 

que o Instituto Alfredo Kaefer é uma instituição sem fins lucrativos e tem 23 

como objetivo estatutário, as seguintes atividades: Promoção da 24 

Assistência Social; Estabelecer programas de segurança alimentar e 25 



assistência à saúde; Promover o desenvolvimento econômico, social e 26 

combate a pobreza; Promover a cultura, a defesa e a conservação do 27 

patrimônio histórico e artístico; Promover o voluntariado; Promover o 28 

esporte, a educação, a pesquisa o conhecimento científico e tecnológico; 29 

Estimular a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos 30 

humanos e da democracia; Implantar ações de desenvolvimento e 31 

colaborar com o aperfeiçoamento de novos empreendedores e Preservar 32 

o meio ambiente promovendo ações ecológicas, científicas, culturais e 33 

educativas. Emilio ressalta que o Instituto Alfredo Kaefer desenvolve e 34 

executa projetos sociais com o intuito de estimular o aperfeiçoamento do 35 

cidadão – crianças, adolescentes, adultos e da terceira idade, para a 36 

convivência harmoniosa das relações constituídas e do acesso aos seus 37 

direitos sociais. Após apresentação passa-se ao ponto de pauta 2. 38 

Aprovação da Pauta. O Presidente coloca a pauta em apreciação onde 39 

houve a solicitação de inclusão do ponto de pauta “Organização da 40 

Programação do Mês de Outubro alusivo ao Mês do Idoso” e dos 41 

seguintes informes: “Convite para participar da 15ª Festa do Morango 42 

com a escolha da Vovô e Vovó Moranguinho”. “Convite para participar da 43 

Festa das Massas no Distrito de São João”. A seguir a Pauta é colocada 44 

em apreciação com a seguinte ordem 1. Abertura com a Palavra do 45 

Presidente Jaime Mariano e apresentação do Instituto Alfredo 46 

Kaefer. 2. Aprovação da Pauta. 3. Apreciação e deliberação da Ata 47 

da Reunião Anterior. 4. Justificativa de Faltas. 5. Apreciação do 48 

Ofício Circular nº 02/ SNPDDH-SDH-PR advindo Secretaria Nacional 49 

de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. 6. Apreciação e 50 

deliberação sobre Palestra de Educação para o transito - Para 51 

Idosos – Dia 18 de setembro de 2014 – Auditório da Prefeitura. 7. 52 

Apreciação e deliberação do Ofício nº 57 advindo da Associação 53 

dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel – ASSERVEL. 8. 54 

Organização da Programação do Mês de Outubro alusivo ao Mês do 55 

Idoso. 9. Informes Gerais: 9.1. Convite para participar da 15ª Festa 56 



do Morango com a escolha do Vovô e da Vovó Moranguinho. 9.2. 57 

Convite para participar da Festa das Massas no Distrito de São 58 

João. Em seguida a mesma é aprovada por unanimidade de votos. 59 

Passa-se ao ponto de pauta nº 3. Apreciação e deliberação da Ata da 60 

reunião anterior. Susana Medeiros Dal Molin – Secretária do CMDI 61 

informa que não teve tempo hábil para fazer a Ata da 6ª Reunião 62 

Ordinária do Conselho, propondo a plenária em entregar a Ata da 6ª e da 63 

7ª Reunião para serem deliberadas na 8ª Reunião Ordinária do Conselho 64 

Municipal dos Direitos do Idoso prevista para o mês de setembro de 65 

2014. A plenária aprova a proposição por unanimidade de votos. Passa-66 

se ao ponto de pauta nº 4. Justificativa de Faltas. Susana Medeiros Dal 67 

Molin informa que recebeu as seguintes justificativas de falta dos 68 

Conselheiros: Joaquim Carlos Niza – Representante da Secretaria 69 

Municipal de Educação – SEMED e Ruvanir Labemtm – Representante 70 

da Secretaria Municipal de Agricultura – SEAGRI. Passa-se ao ponto de 71 

pauta nº 5. Apreciação do Ofício Circular nº 02/ SNPDDH-SDH-PR 72 

advindo Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos 73 

Humanos. Susana Medeiros Dal Molin informa que recebeu Ofício 74 

Circular nº 02/ SNPDDH-SDH-PR advindo Secretaria Nacional de 75 

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, que trata sobre o Manual de 76 

Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. A violência contra a 77 

pessoa idosa, em suas diversas manifestações, recebe por meio do 78 

Manual uma atenção especial por constituir um dos maiores obstáculos 79 

para a plena realização de um estado democrático: possibilitar a 80 

igualdade de direitos. A conscientização social sobre esse fenômeno é 81 

unânime ao qualificar essa violência como um atentado contra os direitos 82 

humanos. Compreender as razões que estão por traz da violência contra 83 

a pessoa idosa, supõe um aprofundamento sobre essas relações sociais, 84 

e sobre o contexto onde essas relações são produzidas. Definida como 85 

um fenômeno social abrangente, às vezes difuso e às vezes muito 86 

concreto que consiste em preconceitos, maus tratos e abusos que 87 



ocorrem nas brechas das leis. Este manual fala, portanto, do lado 88 

contrário do direito, ou seja, da sua violação sob as mais diferentes 89 

expressões visíveis e invisíveis. O intuito deste trabalho é alcançar um 90 

público amplo de pessoas que, por lei, por dever ou por amor devem 91 

respeitá-la, protegê-la e cuidá-la: gestores, prestadores de serviços, 92 

profissionais de saúde e de assistência social, operadores do direito, 93 

agentes de segurança e familiares. Feita a leitura do ofício e apresentado 94 

o Manual à Plenária, passa-se ao ponto de pauta nº 6. Apreciação e 95 

deliberação sobre Palestra de Educação para o trânsito - Para 96 

Idosos – Dia 18 de setembro de 2014 – Auditório da Prefeitura. O 97 

presidente do Conselho Jaime Mariano informa que recebeu da 98 

Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito – CETTRANS o 99 

informativo sobre uma Palestra de Educação para o trânsito, direcionada 100 

aos Idosos. A Palestra ocorrerá na data de 18 de setembro de 2014, às 101 

13h30 no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel. A palestra tem 102 

como objetivo realizar uma ação educativa com os grupos de idosos, 103 

utilizando a abordagem teórica e prática sobre o trânsito, apontando para 104 

os riscos a que estão expostos e indicando o comportamento mais 105 

seguro para a locomoção nas vias públicas. Frente ao exposto, houve a 106 

deliberação do Conselho em oficiar os Coordenadores dos Serviços de 107 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos informando acerca do assunto, 108 

dada a importância do assunto. Passa-se ao ponto de pauta nº 7. 109 

Apreciação e deliberação do Ofício nº 57 advindo da Associação 110 

dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel – ASSERVEL. O 111 

Presidente do Conselho Jaime Mariano informa que na data de 28 de 112 

julho de 2014 encaminhou o ofício nº 113/2014/CMDI, conforme 113 

deliberação ocorrida na 5ª Reunião Ordinária do CMDI, para a 114 

Associação dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel – 115 

ASSERVEL, solicitando as seguintes informações: Os encontros do 116 

Grupo Alegria são semanais – especificamente as Terças Feiras? Quais 117 

ações são desenvolvidas pelo Grupo Alegria na Associação dos 118 



Servidores Municipais de Cascavel – ASSERVEL? As ações 119 

desenvolvidas pelo Grupo Alegria na Associação dos Servidores 120 

Municipais de Cascavel – ASSERVEL, são para qual público? É cobrado 121 

entrada para as atividades Grupo Alegria na Associação dos Servidores 122 

Municipais de Cascavel – ASSERVEL? Entre as atividades 123 

desenvolvidas pelo Grupo Alegria na Associação dos Servidores 124 

Municipais de Cascavel – ASSERVEL, nas terças feiras ocorrem 125 

“Bailes”? Qual horário inicia os “bailes”? E qual horário de término? É 126 

vendida bebida alcoólica para os idosos? Que tipo de bebida? Qual a 127 

renda da venda da bebida, ocorrida nos “bailes” do Grupo Alegria 128 

desenvolvidos na Associação dos Servidores Municipais de Cascavel – 129 

ASSERVEL? A Renda da venda da bebida, ocorrida nos “bailes” do 130 

Grupo Alegria fica para a Associação dos Servidores Municipais de 131 

Cascavel – ASSERVEL? Posterior encaminhamento, o Conselho 132 

Municipal dos Direitos do Idoso, na data de 06 de agosto de 2014 133 

recebeu a resposta por meio do ofício nº 57/2014 advindo da Associação 134 

dos Servidores Municipais de Cascavel – ASSERVEL. Mediante ao 135 

exposto, salientamos que o Ofício nº 57/2014 foi apreciado pela Plenária 136 

do CMDI e posterior apreciação, deliberou-se pelas seguintes 137 

recomendações: * Que estabeleça critérios para participação no Grupo 138 

Alegria no que se refere à idade, em cumprimento ao que preconiza a Lei 139 

no 10.741, de 1º de outubro de 2003 que “Dispõe sobre o Estatuto do 140 

Idoso e dá outras providências”, em seu artigo Art. 1o “[...] pessoas com 141 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”. * Que estabeleça um 142 

horário de funcionamento do “Baile”, o qual é realizado semanalmente, 143 

com horário de início e término, preferencialmente com horário de 144 

término às 18horas. * Que evite comercializar bebidas alcoólicas aos 145 

idosos, haja vista a grande maioria dos idosos fazerem uso de remédios 146 

controlados e não poderem fazer uso de bebidas, que atualmente são 147 

comercializadas pela Associação, conforme nos é apresentado pelo 148 

Ofício nº 57/2014 “[...] Cerveja, Whisky, Conhaque e Vodca [...]”, 149 



podendo desta forma, prejudicar gravemente a saúde dos idosos, 150 

ocasionando inclusive a dependência química dos mesmos. * Que as 151 

atividades tenham a proposta de serem educativas, recreativas e 152 

culturais para fortalecimento de vínculos dos idosos atendidos pelo 153 

Grupo Alegria. * Que preencha o Cadastro Municipal de Grupos 154 

Governamentais e Não Governamentais de Convivência e 155 

Fortalecimento de Vínculos de Idosos do Município de Cascavel, 156 

conforme Resolução n° 019, de 04 de julho de 2014. Em seguida passa-157 

se ao ponto de pauta nº 8. Organização da Programação do Mês de 158 

Outubro alusivo ao Mês do Idoso. Susana Medeiros Dal Molin informa 159 

acerca da organização da Programação do Mês de Outubro alusivo ao 160 

mês do Idoso, para tanto deliberou-se em realizar uma reunião de 161 

comissão na data de 08 de setembro de 2014, às 8h para planejamento 162 

das ações concernentes ao mês de outubro. Passa-se ao ponto de pauta 163 

nº 9. Informes Gerais: 9.1. Convite para participar da 15ª Festa do 164 

Morango com a escolha do Vovô e da Vovó Moranguinho. Emilio 165 

Martini informa a plenária sobre a 15ª Festa do Morango que ocorrerá na 166 

data de 5 de setembro de 2014, no Clube dos Subtenentes com a 167 

escolha do Vovô e da Vovó Moranguinho e aproveita o ensejo para 168 

convidar a todos. Em seguida passa-se ao ponto de pauta nº 9.2. 169 

Convite para participar da Festa das Massas no Distrito de São 170 

João. A Conselheira Ida Dolla – Representante da Secretaria Municipal 171 

de Esportes e Lazer – SEMEL convida a todos para participar da Festa 172 

das Massas que ocorrerá no Distrito de São João. Nada mais havendo a 173 

ser tratado o presidente encerra a reunião às 11h, eu, Susana Medeiros 174 

Dal Molin – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social 175 

– SEASO lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será por mim e 176 

pelo Presidente assinada.  177 




