
 

 

 

Reunião Ordinária 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata nº 08 –25.11.2015 
 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e 1 

quinze, aconteceu às 8h30hs, no auditório da Secretaria Municipal de 2 

Saúde de Cascavel/PR, a 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 3 

dos Direitos do Idoso – CMDI com a presença de seu presidente 4 

Senhor Antonio Santo e a maioria de seus membros, conforme consta 5 

na lista de presença anexa, para tratar dos seguintes Pontos de Pauta: 6 

1. Aprovação da pauta. 2. Aprovação da ata anterior 3. Justificativa 7 

de Faltas. 4.Parecer ref. Inscr. Entidades Fundação Assis Gurgacz 8 

– Abrigo São Vicente de Paulo e Condomínio- Republica de Idosos 9 

5- Visita ao Condomínio-Republica de Idosos 6- Of. Ao Ministério 10 

Publico ref. Condomínio do Idoso- Serviço Republica 7- Convite 11 

Audiência Publica – Vereador Prof. Paulino 8- Assuntos Gerais: 12 

Reunião CMDI – Dezembro de 2015 – 9 – Informes: Convite 13 

Confraternização e encerramento de Atividade do CRAS Volante.O 14 

Presidente da inicio a reunião colocando primeiramente a proposta de 15 

votação da filmagem da Reunião com a gravação do som e das 16 

imagens ou só do áudio. A Sra. Justa fala que é muito importante a 17 

gravação para auxiliar na elaboração da ata mas que depois os 18 

registros serão destruídos e que é importante registrar a imagem para 19 

identificar quem esta falando. O Sr. Santo Savi informa que nos outros 20 

conselhos são gravadas as reuniões apenas com a gravação do som. 21 

A Sra. Salete defende que se grave apenas o som. Em votação é 22 

aprovada a gravação do som. O presidente Sr. Antônio começa a 23 

reunião agradecendo a presença do Vereador Paulino Pereira da Luz e 24 

em seguida apresenta o Ponto 1 – Aprovação da pauta da reunião. Em 25 

discussão é proposto a aglutinação do ponto 5 e 6 e no lugar do ponto 26 

6  inclusão do Relato sobre a VI Conferencia Estadual do Idoso e no 27 



Assuntos Gerais: inclusão do Informes sobre os Folders da Campanha 28 

do I.Renda e nos Informes: Convite para Dia Internacional pelo Fim da 29 

Violência contra as Mulheres- Dia 25/11 Um Dia Laranja. O conselheiro 30 

Santo Savi pede inclusão sobre a Campanha que a ASPIT – 31 

Associação São Paulo da Terceira Idade esta realizando para  32 

Arrecadação de Doações ao CEONC. A Sra. Salete faz um aparte para 33 

protestar veementemente quanto ao local da reunião, pois estão 34 

realizando obras na avenida atrapalhando o transito e causando muito 35 

inconveniente para todos e que os organizadores deveriam ter previsto 36 

esta situação, pois teve que andar muito para chegar a reunião e que 37 

isto é um total absurdo e sugere que nas próximas reuniões seja 38 

agendado outro lugar para reunião em virtude dos problemas de 39 

reforma da avenida. A Sra. Elizabeth esclarece que o local foi aprovado 40 

em reunião pelo CMDI e agendado ainda no inicio do ano, que todos 41 

receberam o calendário e que qualquer um poderia ter feito sugestões 42 

para mudanças. A Sra. Ana/Seagri protesta que o Conselho esta 43 

perdendo tempo com discussões desnecessárias e atrasando os 44 

trabalhos e o compromisso de todos. Ponto 2 - Aprovação da ata 45 

anterior. O presidente põe em votação a ata anterior. A Sra. Salete 46 

informa que é preciso maior atenção quanto a redação, pois a seu ver 47 

existem  erros incontáveis de tudo quanto é tipo e natureza, como 48 

gramática, redação etc. e etc. que teve muita dificuldade na  leitura. O 49 

Sr. Santo Savi alega que não teve dificuldades, que esta tudo bem 50 

claro e não há necessidades de nova leitura e que isto atrasaria ainda 51 

mais os trabalhos. A Sra. Salete ressalta que discorda da linha 19 a 23 52 

que não foi realizada a discussão da proposta devido a falta de 53 

conselheiros, que na verdade não foi discutido porque foi retirada para  54 

análise em momento mais oportuno. Em votação a alteração foi 55 

aprovada por todos. O Sr. Santo faz um aparte questionando discussão 56 

realizada na reunião anterior sobre fechamento das entidades que ele 57 

é totalmente contra fechar entidades, que é  favorável pela defesa e 58 

luta pela continuação do funcionamento de qualquer entidade. A Sra. 59 

Salete  questiona ainda o registro das linhas 111 e 113 que na verdade 60 

teria dito que as Reuniões Extraordinárias devem ser realizadas no  61 



Paço Municipal pois possuem pauta única. Em votação a ata é 62 

aprovada com as alterações com uma abstenção. Ponto 3 - 63 

Justificativa das faltas. Cleonice informa que Silvana/Saúde não pode 64 

vir porque tem  compromisso inadiável porém está representada pela 65 

sua suplente e que o Dr. Jaime continua em licença. Ponto 4 – Parecer 66 

referente Inscrição das entidades FAG- Fundação Assis Gurgacz – 67 

Abrigo S. Vicente de Paulo e Condomínio – Modalidade Republica de 68 

Idosos. A Secretaria Edi, faz leitura do Parecer da Comissão onde 69 

indica a apresentação no prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias para 70 

regularização da documentação alvará, licença de bombeiros e 71 

vigilância sanitária e apresentação de alguns documentos da entidade - 72 

Abrigo S. Vicente de Paulo: Prova de capacidade de automanutenção 73 

e declaração de fonte de recursos -  listagem nominal com o valor total 74 

do beneficio previdenciário ou assistencial de cada idoso – Cópia da 75 

inscrição no CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social e  76 

Fundação Assis Gurgacz:  relação nominal dos membros da atual 77 

diretoria com RG, CPF e endereço assinado pelo responsável pela 78 

entidade – Declaração de Idoneidade dos dirigentes da entidade e 79 

cópia da inscrição junto ao CMAS – Conselho Municipal de Assistência 80 

Social que deverá ser apresentado até dia 23/11 para liberação da 81 

inscrição.O Sr. Santo Savi questiona a apresentação da inscrição dos 82 

demais programas governamentais tendo em vista que receberam já 83 

recursos do Fundo do Idoso e “que as entidades tem que apresentar 84 

vários documentos para participar dos recursos mas que os CRAS 85 

foram contemplados e isto é moeda de dois lados, os CRAS são 86 

serviço de governo não são entidades, não são e nunca vão ser e que 87 

estão metendo a mão no recurso do Fundo que devem ser destinados 88 

exclusivamente para entidades não governamentais que possuem 89 

pouco recursos para sua manutenção, que é totalmente contra 90 

conceder direito para serviços governamentais  receber recursos. A 91 

nossa entidade por exemplo, não tem sede, paga aluguel para o salão 92 

comunitário, não tem condições de apresentar licença de bombeiros, 93 

alvará, nunca vamos conseguir registro, mas os CRAS que recebem 94 

muito dinheiro do Governo Federal e do município, estão recebendo 95 



dinheiro do Fundo que é para entidades que tem dificuldade. Os CRAS 96 

não precisam disso tem como viver com dinheiro federal e municipal, 97 

eu já estive dentro da assistência e sei como é, recebiam tanto dinheiro 98 

que não sabiam como gastar, saturavam os gastos para não devolver 99 

dinheiro. É totalmente contra os serviços governamentais receberem 100 

recursos, o Fundo não é para beneficiar o Governo, que se é assim, vai 101 

fazer campanha contra e vou a fundo nisso, não interessa se é recurso 102 

do Imposto de Renda ou de doações de empresários, entregar dinheiro 103 

para o poder público enquanto as entidades passam necessidades 104 

porque não conseguem entregar documentação por causa destas 105 

exigências absurdas.” O Sr. Antonio Santo propõe uma reunião 106 

extraordinária somente para discutir esta questão. A Sra. Salete reforça 107 

esta questão e “que já se pronunciou em outras ocasiões, nas 108 

comissões, que este dinheiro é para as entidades que não tem 109 

condições de se manter e fazem um trabalho relacionado. Quem vai 110 

continuar a destinar recurso para o Fundo se estamos entregando para 111 

o Governo, para o município, isto mesmo recolhendo para o município 112 

e não para as entidades que precisam e se for ver existem várias 113 

outras entidades que precisam e trabalham com a terceira Idade mas 114 

não tem registro, porque tem dificuldade, temos que investir nisso. Sou 115 

parceira com o Santo nisto, sempre fui muito preocupada com isso, 116 

nós, como sociedade civil, estamos dando um tiro no pé, embora isto já 117 

tenha sido discutido anteriormente foi na emoção, não podemos agir 118 

com emoção, temos que usar a razão, agir de acordo com a lei.” A Sra. 119 

Amália apoia esta questão. O Sr. Antonio Santo propõe discussão para 120 

outra reunião, mas como já é  final de ano propõe a discussão para o 121 

inicio do próximo ano. Em aprovação o Parecer – a Sra. Ana/Seagri 122 

questiona que foi realizada profunda discussão sobre o Condomínio-123 

Republica, que 90% da discussão foi somente sobre o Condomínio e 124 

foi bastante debatido e pontuado várias questões que não estavam 125 

claras na documentação, sobre as ações desenvolvidas e que no final 126 

não foi pontuado no Parecer. A Sra. Cleonice esclarece que a Sra. 127 

Salete é quem levantou esta discussão  questionando a questão da 128 

denominação e modalidade do serviço e a metodologia do trabalho do 129 



Condomínio em relação aos critérios de admissão, encaminhamentos e 130 

desligamentos dos idosos e foi explicado sobre a tipificação do serviço 131 

de acordo com o SUAS – Sistema Único de assistência Social e 132 

também sobre o trabalho em rede que está pontuado no Plano de Ação 133 

e que as entidades seguem o modelo proposto e são orientados e 134 

aprovados pela Gestão através da Equipe Técnica de assistência 135 

Social e que no final ela dispensou detalhamento sobre isto e que foi 136 

encaminhado aos conselheiros a redação do documento para 137 

sugestões de mudança e que a conselheira Ana não pontuo que 138 

quesitos seriam estes. A Sra. Salete alega que existem dois pesos e 139 

duas medidas e que as ONGs são muito cobradas e que isto não esta 140 

certo, as exigências são para todos e haviam muitos pontos para 141 

serem melhorados e que estão claro para eles mas não para os outros 142 

e no final os serviços governamentais vem com explicações e 143 

justificativas  e fica por isso mesmo, propõe que a documentação do 144 

condomínio  seja aprovada com ressalvas. A Sra. Elizabeth sugere que 145 

seja Solicitado ao gestor esclarecimentos em relação a este 146 

documento, pois seguem orientação da equipe técnica da assistência 147 

social que realiza análise e aprovação dos Planos de Ação e que os 148 

itens já vem especificados. A Sra. Salete acrescenta que não esta mal 149 

feito, mas precisa ser melhorado, precisa ser mais claro. A Sra. Dione 150 

sugere que nas próximas visitas seja elaborado um roteiro para 151 

vistoria, pois não sabem ao certo o que devem observar nas visitas, 152 

que nos monitoramentos são pontuados várias questões que são 153 

listadas. A Sra. Elizabeth diz que é complicado estabelecer um roteiro, 154 

pois cada situação e serviço é diferente e depende muito do que é 155 

solicitado pelos órgãos competentes. O Sr. Santo Savi faz novo aparte 156 

falando que é preciso mudar a Resolução pois existem muitas 157 

exigências e do jeito que está ninguém vai conseguir aprovação, uma 158 

ou outra entidade tipo FAG e os CRAS que não precisam de nada, esta 159 

Resolução é absurda, precisa modificar um pouco, estas exigências 160 

não servem para nada, só para atrapalhar, é preciso dar oportunidade 161 

para as entidades que precisam. Em votação o Parecer é aprovado por 162 

todos. Ponto 5 – Oficio do MP - Ministério Publico e visita ao 163 



condomínio. É lido o oficio do MP e o relatório da comissão de visita 164 

onde foi relatado que foi realizado reforma em 5 dos 7 blocos e que as 165 

40 unidades apresentam condições adequadas de higiene e 166 

salubridade com adaptações apropriadas e foram informados que 167 

possuem Plano de segurança contra Incêndios e Pânico e declaram 168 

estar providenciando as adequações necessárias para solicitar nova 169 

vistoria do Corpo de bombeiros e que a licença da vigilância sanitária e 170 

de funcionamento depende de emissão deste certificado. Verificaram 171 

também que o Salão do Múltiplo-uso funciona ali próximo com a parte 172 

administrativa do Condomínio onde são desenvolvidas atividades 173 

diárias com os idosos da republica e da comunidade e que, entretanto 174 

os blocos 6 e 7 do Condomínio estão abandonados e depredados, 175 

sendo usados por dependente químicos e pessoas em situação de rua, 176 

sendo motivo de desconforto por parte da vizinhança. O Sr. Antonio 177 

Santo fala sobre os blocos 6 e 7 do condomínio que precisam 178 

realmente ser reformado com urgência, pois a bandidagem esta 179 

tomando conta do lugar, é de se estranhar que não tenha acontecido 180 

ali algo pior, é inadmissível esta situação pois não é possível acreditar 181 

que um município de 300.000 habitantes não tenha demanda para esta 182 

ocupação, onde já se viu um patrimônio deste abandonado desta 183 

forma, que os Conselheiros até apresentaram sugestão de implantação 184 

de uma Casa de Passagem ali e já pediu até apoio da Câmara de 185 

Vereadores para resolver esta situação. A Sra. Elizabeth fala que 186 

antigamente o Condomínio foi fechado para reforma e que para 187 

atender a nova legislação foi mudada a modalidade de atendimento, 188 

pois existe uma especificidade para este atendimento, que não é para 189 

pessoas com dependência, que existem critérios bem definidos em 190 

relação a esta ocupação e também que antigamente não havia 191 

infraestrutura adequada ou asfalto, que havia varias problemas 192 

estruturais e que nem ponto de ônibus existia no local e que hoje 193 

mudou muito, foi feito uma grande reforma e que hoje a modalidade do 194 

serviço mudou para Republica para se adequar as novas exigências e 195 

poder receber o aval da politica social e financiamento publico. O Sr. 196 

Antonio Santo não compreende como isto vem precisando de 10 anos 197 



para reforma e que hoje os blocos 6 e 7 estão ainda  abandonados, 198 

sendo usados por pessoal de rua e segundo vizinhos até por crianças, 199 

que esta tomado pelo mato, sem portão, luz etc.....A Sra. Salete diz 200 

que há falta de comprometimento porque velho não produz e então não 201 

interessa, não serve, não é valorizado. Antigamente foram fazer visitas 202 

no local e que o prefeito prometeu muitas coisas, mas que no final os 203 

investimentos foram muito lentos e que ainda esta deixando a desejar, 204 

um descaso total do poder público e que a comunidade questiona 205 

quando vão terminar aquilo e acreditam que nunca vão acabar. O Sr. 206 

Santo Savi questiona os critérios para atendimento e que aquilo foi 207 

construído para quem não tem onde morar e que ainda não atende a 208 

demanda e que não existe proposta para cumprir este atendimento e 209 

que hoje a Secretaria deveria prestar atendimento a pessoas que 210 

precisam de cuidados. É preciso ter Abrigo com estrutura para cuidar 211 

deles e as casas abandonadas precisam ser reformadas para os casais 212 

que não tem mais família, mas não é isso que esta acontecendo. A 213 

Sra. Elizabeth esclarece que não se constrói mais Condomínio para 214 

idoso viver separado porque isto segrega o idoso e para não fechar o 215 

Condomínio foi readequado como republica porque senão teria que 216 

fechar o local, que as casas têm que ser reservadas pelos planos de 217 

habitação. O Sr. Derli sugere que seja encaminhado a proposta para 218 

implantação da Academia aberta no Salão de Múltiplo-uso à Secretaria 219 

de Esporte. A Sra. Elizabeth fala que na verdade já existe este pedido 220 

e que estão regularizando a documentação para poder receber os 221 

equipamentos e que existe uma academia ali perto, mas está sendo 222 

depredada pela população. O Sr. Antonio Santo fala que tem uma 223 

família morando ali junto ao Salão e que está tirando espaço do Salão 224 

e atrapalhando as atividades e que esta família teria que ser retirada 225 

dali, pois é terreno publico. A Sra. Rosemary do CCI pede aparte para 226 

falar que a academia dentro do espaço restrito é necessário para poder 227 

supervisionar o uso, pois  os idosos podem se machucar e que não 228 

abrem para o restante da população pois cria dificuldades deste uso 229 

pois há atividades programadas e pessoas que não são perfil para o 230 

atendimento. A Sra. Ângela fala que fizeram estudo através da 231 



Secretaria de Saúde e que foram levantados vários problemas como 232 

sol forte, falta de cobertura, sem cerca, segurança, sem proteção, 233 

ocupação por pessoas que não são orientadas para atividades, 234 

usuários de drogas e que tumultuam o local, trânsito agitado e acabam 235 

ficando sem uso pela população, que não existe uma supervisão de 236 

profissionais. A Sra. Elizabeth propõe que seja pensando sobre o Plano 237 

de Atendimento a Pessoa Idosa que precisa pontuar estas questões. 238 

Em votação o relatório da Comissão é aprovado por todos. Ponto 6 – 239 

VI Conferencia Estadual – a Sra. Elisabeth fala sobre o protagonismo e 240 

empoderamento do idoso que foi trabalhado os eixos já discutidos na 241 

Conferência Municipal e que o Promotor falou muito sobre a 242 

participação do idoso para que as políticas sejam efetuadas e que a 243 

Rede de Proteção de Serviços públicos precisa ser fortalecida e que o 244 

plano de Atendimento ao Idoso é fundamental e que o promotor Dr. 245 

Mario Luiz Ramidoff falou muito sobre o protagonismo do idoso e que 246 

há 30 anos se perguntava quem é este idoso e passaram a pesquisar 247 

estudar, e assim foi elaborado o Estatuto mas que agora estamos em 248 

uma fase de acomodação e que a perspectiva de vida do idoso 249 

aumentou e que a idade média hoje é de 76 anos, que hoje estamos na 250 

fase de dizer o que fazer, o que precisamos e que o idoso não quer 251 

mais favor, esmolas, que os idosos precisam mostrar quem são e o 252 

que estão fazendo aqui e o médico Geriatra, Dr. Marcos reforçou que 253 

os idosos  precisam se atualizar, fazer uso das tecnologias, gerenciar o 254 

protagonismo e que o envelhecimento e a qualidade de vida depende 255 

também de cada um buscar este avanço, precisamos tomar iniciativa, 256 

gerir a vida, que o tempo é hoje, que o envelhecimento traz limitações 257 

na saúde mas não podemos nos resignar que precisamos avançar e 258 

que todas as áreas precisam ser conquistadas ativamente, na saúde, 259 

no esporte, na educação, na espiritualidade etc e que esta foi a tônica 260 

da Conferência e que foram proposto varias ações que precisam ser 261 

implantadas e melhoradas e  que o site do estado vai condensar estas 262 

propostas e disponibilizar ao publico e a Conf. Nacional será dia 26,27 263 

de abril em Brasília e que ela e a Sra. Edi irão participar representando 264 

Cascavel e que é preciso que o Conselho e as politicas setoriais 265 



realizem este trabalho no município para que todos compreendem 266 

estas questões. O Sr. Antonio fala que participou também da 267 

Conferência Estadual e que as discussões foram intensas com muitas 268 

moções e encaminhamentos inclusive com o pedido da liberação da 269 

passagem intermunicipal, que hoje a legislação não contempla e que 270 

existe já um projeto tramitando na assembléia pelo Dep. Prof. Lemos e 271 

que foi feito moção de repudio sobre a revogação da lei do passe livre 272 

no município de Cascavel e que foram realizadas muitas discussões e 273 

debates que foi muito proveitoso. A Sra. Elisabeth explica que a 274 

escolha dos delegados foi feita pelo agrupamento dos municípios de 275 

pequeno, médio e grande porte e que a tônica das propostas em todos 276 

os eixos foi a universalização da idade do idoso para acesso aos 277 

benefícios definindo a idade de 60 anos. A Sra. Rosemery comentou 278 

que isto vai refletir fortemente na questão da aposentadoria. A Sra. 279 

Salete fala que é preciso trabalhar a autonomia do idoso e que isto é 280 

fundamental. A Sra. Rosemery sugere que procurem no Youtube as 281 

palestras do médico Geriatra Dr. Marcos Cabrera que são de grande 282 

excelência. A Sra. Edi fala que gravou parte desta palestra e que a 283 

exposição dele e muito enriquecedora. Ponto 7 – Convite para 284 

Audiência Publica para discussão das Políticas para Idoso. O vereador 285 

Paulino fala que esta convidando a população envolvida na questão 286 

que participem para apresentar suas sugestões porque querem 287 

conhecer melhor a realidade para não elaborarem uma lei que se torne 288 

morta e sem aplicabilidade e que existem várias propostas e 289 

demandas, mas que precisam ser  bem discutidas para ser incluídas na 290 

LDO com emendas para o orçamento e conta com a contribuição de 291 

todos. A Sra. Salete fala que é muito importante a presença do 292 

vereador nesta reunião pois é muito para esta discussão ser eficiente 293 

deve ter como principio de tudo  a defesa intransigente do passe livre 294 

ao idoso de 60-64 anos, pois o idoso fica prejudicado em sua 295 

participação e uso dos serviços públicos diversos. A Sra. Elisabete fala 296 

novamente sobre a importância do Plano Municipal do Idoso. A Sra. 297 

Amália, fala que como representante da OAB, pede que as entidades 298 

convidem os idosos para participar da Audiência Publica. Ponto 8 – 299 



Assuntos Gerais: 8.1 – Reunião d0 CMDI em Dezembro - A Sra. 300 

Cleonice alerta sobre a reunião programada para o dia 09/12 em Rio 301 

do Salto e como havia já sido discutido sobre as dificuldades de 302 

deslocamento se o CMDI pretende manter a reunião no local. O Sr. 303 

Santo fala que é a favor da modificação e que isto deve e pode  ser 304 

mudado a qualquer tempo e sugere que no próximo ano seja revisto 305 

também o regimento interno, que sempre precisa ser revisado e 306 

atualizado. A Sra. Rosemery disponibiliza o salão do CCI para reunião. 307 

A proposta é aprovada por todos. 8.2 – Campanha do fundo do Idoso 308 

- Folder’s. A Sra. Cleonice informa sobre os Folder’s da Campanha 309 

do Idoso  atrasaram porque precisou passar por uma revisão do texto 310 

que estava incompleto mas que o layout já foi aprovado e que em torno 311 

de 10 dias deve estar pronto.  Ponto 9 - Informes 9.1 - O Sr. Santo 312 

Savi fala sobre evento promovido pela  ASPIT – para beneficiar o 313 

CEONC com a campanha do Cabide da Partilha e que haverá varias 314 

atividades, que acontecerá dia 30/11 as 8:30 – Na R. São Catarina com 315 

a Souza Naves. 9.2 - Convite para o Dia Laranja para comemorar o 316 

Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres 317 

estabelecendo o dia 25/11 para esta campanha e o dia 25 de cada mês 318 

para conscientização e que esta sendo realizado espaço temático na 319 

Sala Verde da Biblioteca Publica com a exposição “Somos todas 320 

Frida”, filmes, depoimentos interativos e também abordagens na área 321 

externa junto a parada de ônibus. 9.3 – Confraternização dos Grupos 322 

de Idosos do CRAS Volante: - Convite Confraternização e 323 

Encerramento de Atividades do Cras Volante * Salão da Igreja Espigão 324 

Azul – 14/12 – 14:00hs – Gpo de São João   * Salão da Igreja de 325 

Juvinopolis – 16/12 – 14:00 hs – Gpo de Rio do Salto   * Salão Igreja de 326 

S.Salvador – 14:00 hs – Gpo Linha Scanagatta e S.Roque .  327 

Finalizando a reunião o presidente agradece a presença de todos e eu, 328 

Cleonice, encerro esta ata, cuja reunião registrei e que vai assinada 329 

conforme lista de presença. 330 


