
 

 

 

Reunião Ordinária 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata nº 07 – 28.10.2015 
 

  
Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, 1 

aconteceu às 8h30 hs, no auditorio da Prefeitura do Município de 2 

Cascavel/PR, a 7ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do 3 

Idoso – CMDI com a presença de seu presidente Senhor Antonio Santo e a 4 

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

tratar dos seguintes Pontos de Pauta: 1. Aprovação da pauta. 2. 6 

Aprovação da ata anterior 3. Justificativa de Faltas. 4. Homenagem 5. 7 

Descentralização das Reuniões 6. Visita da Comissão de Fiscalização a 8 

Entidade Raio de Sol 7. Revisão da Resolução ref. Registro de 9 

entidades e Serviços 8. Recomposição de Comissões do CMDI. 9. 10 

Campanha do fundo do Idoso 10. Informes Gerais: a) Of. Seaso 11 

1560/2015 Ref.estruturação da Secretaria de Assist. Social –  12 

b)Comemoração da Semana do Idoso  c) Respostas dos Of. 13 

Encaminhados as Secretarias e Instituições referente Semana do Idoso. 14 

Ponto 1: Iniciando a reunião a presidente em exercício Sra. Inês de Paula 15 

cumprimenta a todos, fala da ausência do presidente Sr. Antonio Santo que 16 

esta com problemas de saúde na familia e põem em apreciação a pauta do 17 

dia. A Sra. Justa, coordenadora da Secretaria Executiva dos Conselhos 18 

Municipais, propõe a retirada do Ponto 7 – Revisão da Resolução ref. 19 

Registro de Entidades e Serviços devido a ausência de alguns conselheiros 20 

titulares que estão impedidos de participar e também para dar tempo para 21 

uma melhor avaliação do documento por todos. A conselheira suplente, 22 

Salete Gerardi, argumenta que a seu ver isto é um retrocesso, pois a 23 

Resolução anterior foi alterada há pouco tempo e foi discutida com muito 24 

empenho  em conjunto com a assistente social Suzana que se desdobrou 25 

grandemente  com a comissão para a regularização deste documento, que 26 

há seu ver atende as exigências e que este trabalho foi desperdiçado e 27 



agora estamos novamente discutindo o assunto enquanto tem entidade 28 

aguardando ainda a inscrição junto ao CMDI. A Sra. Inês explica que tudo 29 

parece andar a passos lentos, mas que tudo tem o seu tempo, que estas 30 

situações acontecem em todos os Conselhos, pois trabalhamos com 31 

legislações diversas, normatizações e exigências de diversos órgãos e 32 

temos também dificuldades estruturais e orçamentárias, comenta sobre as 33 

mudanças que a Secretaria Executiva dos Conselhos sofreu recentemente e 34 

que a Secretaria Municipal sofre também com as mudanças constantes com 35 

as decisões governamentais e nos repasses dos recursos e  36 

desenvolvimento dos projetos não conseguindo atender de forma plena a 37 

população mas que ela juntamente com o Prefeito Edgar Bueno tem se 38 

esforçado muito e lutado bravamente pela assistência social do município 39 

impedindo que alguns serviços deixem de prestar atendimento. Fala que é 40 

preciso administrar com criatividade, mas que as entidades não vão ser 41 

prejudicadas, os contratos vão ser mantidos, que não é fácil administrar 42 

serviços para uma população tão grande de um município do porte de 43 

Cascavel. A Sra. Justa sugere que os documentos das entidades que já 44 

apresentaram o pedido de inscrição sejam avaliados pela resolução em vigor 45 

já que a proposta atual visa principalmente corrigir a Resolução 018/2014 46 

que trata das Entidades com Fins Econômicos. Em votação a proposta de 47 

retirada do Ponto 7 é aprovada por todos. Ponto 2 – aprovação da ata 48 

anterior – O conselheiro, Sr. Derli da SEMEL, argumenta que foi mal 49 

compreendido e pede correção da ata anterior, pois sua fala foi no sentido 50 

de apresentar o Sr. Ricardo como titular no setor que ocupava junto a 51 

SEMEL e como ele próprio esta assumindo novas funções, eles irão se 52 

revezar nas reuniões do Conselho. Em aprovação a ata anterior é aprovada 53 

por todos. Ponto 3 – Justificativa de Faltas.A conselheira Elizabeth/Seaso – 54 

justificou informando sua viagem a Curitiba, o conselheiro Jaime/Seajur esta 55 

de licença médica, a conselheira Salete/Semed esta participando de uma 56 

assessoria – o conselheiro Antonio Santo não confirmou mas esta com filho 57 

hospitalizado e o Sr. Santo Savi confirmou presença e talvez ainda 58 

compareça - Ponto 4 – A Sra. Inês fala novamente da saída da Suzana do 59 

CMDI, pois  precisou ser removida para um novo setor, criado recentemente 60 

pela  Secretaria de Assistencia Social e que este setor é muito importante e 61 



que a assistente social Cleonice esta agora substituindo-a no Conselho 62 

porém que tem grande experiência e que a pedagoga Ellen estará 63 

atendendo exclusivamente o Conselho da Mulher e que a Secretaria vem 64 

passando por reformas e em breve irá mudar para outro prédio onde os 65 

Conselhos irão funcionar com mais organização e cada Conselho terá um 66 

espaço apropriado pois os Conselhos de Direitos não tratam exclusivamente 67 

da politica de assistência social, eles atravessam todas as politicas e como 68 

Gestora ela teve que decidir pois o SUAS possui uma tipificação dos 69 

serviços e a assistente social Suzana esta agora trabalhando com a Gestão 70 

do Trabalho, com as capacitações e documentações e há uma dinâmica 71 

muito grande e que não era mais viável Suzana continuar assumindo as três 72 

áreas porque exigem muita atenção e que ela, como Secretária também 73 

precisou se inteirar da nova organização politica da assistência pois tudo se 74 

transforma, tudo é dinâmico e precisou assumir o ponto de vista técnico e 75 

que Suzana é muito dedicada, que se entrega em tudo o que faz, que é 76 

muito comprometida e que respeita muito o trabalho dela e em 77 

reconhecimento ao seu trabalho quer entregar em nome da Secretaria de 78 

Assistencia Social, uma singela lembrança, feita pela Economia Solidária 79 

pela sua dedicação junto ao CMDI. A Conselheira Salete fala que tiveram 80 

reuniões difíceis, mas sabe ser humilde e reconhecer seus erros e que 81 

Suzana saiu do Conselho sem o devido reconhecimento e que tem grande 82 

admiração pelo trabalho dela, pois quando é desafiada ela responde com 83 

presteza, que é dinâmica e guerreira, que o Fundo M. do Idoso só esta 84 

funcionando graças a ela e que as reuniões eram muito alegres mas com o 85 

tempo as coisas foram ficando polêmicas, mas que Suzana é ótima, uma 86 

pessoa leve, tranquila e que o CMDI entrou nos eixos e que gostaria que ela 87 

voltasse e pede que ela aceite sua gratidão e o carinho de todos e entrega 88 

um vaso de orquídea em nome dos conselheiros. A Sra. Suzana agradece e 89 

fala de sua emoção e no trabalho executado nestes dois últimos anos, que 90 

tem grande carinho pelos Conselhos e que se mobilizaram nos eventos com 91 

empenho e destaca a participação da Secretária Inês e fala do novo desafio, 92 

pois está começando do nada e que estão fazendo contato com outros 93 

municípios, mas estão todos no mesmo estágio e que tem como referencia o 94 

trabalho da assist, social Justa e Ethelda que são muito experientes e 95 



contribuíram muito e também do trabalho coletivo do conselho, de sua 96 

soberania e que o desafio atual é gestionar os recursos, mas que devemos 97 

continuar lutando pelas politicas e defendendo os direitos e que as vezes é 98 

preciso muita criatividade porque falta o básico, combustível, pneus, peças, 99 

funcionários etc. e fala mais uma vez sobre os conselheiros e da nova 100 

executiva, que Cleonice tem muita experiência, já trabalhou anteriormente 101 

com os Conselhos e tem uma grande caminhada já percorrida na área da 102 

assistência e agradece mais uma vez os presentes recebidos. A Sra. Inês 103 

pede licença para se ausentar, pois tem outro compromisso e passa a 104 

coordenação para a Primeira Secretária Sra. Edi M. Ribeiro, representante 105 

da Soc. civil. Ponto 5: Descentralização das Reuniões: O assunto foi 106 

levantado na reunião anterior onde foi questionado os resultados alcançados 107 

com a participação da comunidade e o desperdício com o tempo de 108 

deslocamento e gasto com combustível, inclusive porque tem sido marcado 109 

reunião na área rural. A conselheira suplente, Sra. Salete, sugere que as 110 

reuniões extraordinárias devem sempre ser realizadas no Paço Municipal. A 111 

Sra. Justa fala da importância de descentralizar para  conhecermos melhor a 112 

comunidade e entidades e dar oportunidade para outras pessoas participar, 113 

comenta sobre a dificuldade de agendamento das salas de reuniões do 114 

Paço, pois há muitos Conselhos e Comissões e Secretarias. A Sr. Cleonice 115 

reforça a fala do Sr. Santo Savi sobre a distancia de certas comunidades e a 116 

falta de participação da comunidade. A Sra. Justa destaca a necessidade da 117 

instituição mobilizar a comunidade. O conslhro, Sr. Neudi fala da redução de 118 

custos com combustível e que o deslocamento a lugares mais distantes 119 

interfere em outros compromissos. A conslhra Amália sugere 120 

descentralização apenas na área urbana. A conslhra, Sra. Edi Maria, reforça 121 

a questão da mobilização comunitária. A Sra. Justa sugere que o assunto 122 

seja reapresentado no inicio do ano quando forem reprogramada as 123 

reuniões pois já estamos no final de ano. A conslhra suplente, Sra. Salete, 124 

apoia e aproveita para sugerir um encontro de confraternização. A Sra. Justa 125 

informa que a Seaso já propôs uma confraternização conjunta. Em votação a 126 

manutenção das reuniões para 2015 como estão, é aprovada por todos. 127 

Ponto 6 – Visita a entidade Raio de Sol – A Sra. Cleonice informa que a 128 

comissão de fiscalização foi convocada pela Vigilancia Sanitária para 129 



acompanhar uma inspeção na ILPI Raio de Sol, pois a mesma estaria 130 

pedindo alvará com mudança de objeto – Condominios Residenciais para 131 

Idosos e Deficientes, entretanto durante a visita a coordenadora, Sra. 132 

Bernadete, informou tratar-se de um engano por parte do contador, porém 133 

como o prazo do Termo de Ajuste de Conduta assinado junto ao Ministerio 134 

Publico expirou a equipe técnica da Vigilancia Sanitaria e a Comissão 135 

aproveitaram para fazer nova inspeção onde foi constatada a falta de 136 

cumprimento de vários itens da portaria da ANVISA referente as adequações 137 

físicas e alguns equipamentos, ausência de cumprimento de normas e 138 

rotinas ref. aos medicamentos, bem como a falta de celeridade no 139 

andamento de alguns documentos referente ao Projeto Arquitetonico, Laudo 140 

do Elevador, Inscrição junto ao CMDI, Plano de gerenciamento dos Serviços 141 

de Saúde e Registro da Inmetro sobre aparelho de pressão arterial. Foi 142 

realizado relatório técnico e enviado ao M.Publico. A conslhra Ana – Seagri – 143 

fala que a coordenadora Bernadete é bastante negligente, não toma as 144 

providencias exigidas e toda vez arranja uma nova desculpa e que está na 145 

hora dos órgãos competentes tomarem uma decisão definitiva em relação a 146 

isto, pois estão todos fazendo papel de bobo. A conselhra, Sra Silvana 147 

comenta que ela sempre tem uma nova estratégia para ganhar tempo. A 148 

Sra. Cleonice fala que apesar das dificuldades eles estão se esforçando e 149 

muitas providencias e adequações foram realizadas inclusive com 150 

construção de novas salas etc. A Sra. Justa comenta que antigamente a 151 

entidade veio até a Secret. Executiva pedir informações, que deram várias 152 

orientações, mas passado algum tempo foram ao local e estava tudo igual e 153 

que eles alegaram que estavam mudando de endereço e que o M.P. 154 

declarou que não podiam fechar, pois lá não havia de fato um serviço 155 

implementado e que existem muitos trâmites e que nunca receberam 156 

informativo dos novos encaminhamentos realizados e que a coordenadora 157 

faz uso de muitos argumentos. A conslhra, Sra. Amália, fala que 158 

anteriormente fizeram visitas as famílias orientando a retirar os idosos, mas 159 

eles resistiram. A Sra. Egidia fala do risco que os conselheiros passam, pois 160 

a comunidade não entende. A Sra. Salete propõe que o CMDI encaminhe 161 

oficio ao M.Publico requerendo informações, com relato dos fatos passados 162 

e solicitando providencias. Em votação a proposta de encaminhamento de 163 



oficio é aprovada por todos. Ponto 8: Recomposição das Comissões – 164 

Cleonice fala da dificuldade de quórum devido a agenda dos conselheiros e 165 

das salas de reuniões e que a Comissão de Projetos e Documentos tem 166 

uma responsabilidade muito grande para uma única comissão e que tem 167 

outras como por exemplo a de Leis que é praticamente inativa. A Sra. Justa 168 

alega que é preciso respeitar o que diz o regimento mas que convém que a 169 

Comissão de Leis participe em conjunto de trabalhos que digam respeitos a 170 

normatizações, regulamentos e exames de documentos legais. A conslhra 171 

suplente, Sra. Salete, apoia esta interpretação. Em votação a proposta de 172 

manutenção da comissão é aprovada por todos. Ponto 9 – Campanha do 173 

Fundo – A Sra. Cleonice informa que o folder da campanha foi enviada para 174 

a gráfica mas houve atraso na confecção do material e que foi pedido 175 

agilização e que o Presidente Antonio Santo pretendia ir pessoalmente até o 176 

Sindicato agradecer e reforçar o pedido de  apoio, mas que esta sendo 177 

enviado o oficio mesmo assim. A Conslhra suplente, Sra. Salete, reforça a 178 

urgência deste encaminhamento com agradecimentos e acompanhado de 179 

relatório detalhado da execução dos recursos. Ponto 10 – Informes Gerais: 180 

A Sra. Cleonice informa que chegou de ultima hora Oficio 1668/2015  do 181 

Ministerio Publico – promotoria Especializada na Proteção ao idoso 182 

informando que instaurou Inquérito Cívil MPPR-0030.09.000110-5 para 183 

apurar problemas estruturais no Condominio da Terceira Idade em Cascavel 184 

e em seu entorno e vem requisitar ao CMDI vistoria no referido 185 

estabelecimento, requerendo informações sobre a atual situação deste 186 

Condominio no prazo de 30 dias. A secretária do CMDI, Sra. Edi, solicita que 187 

a Comissão de Fiscalização seja convocada. Continuando a Sra. Cleonice 188 

informa que conforme programação da semana do idoso foi realizada  a 189 

caminhada em torno dos prédios públicos com um abraço final em torno da 190 

Câmara Municipal com o comparecimento de cerca de 40 idosos e depois 191 

todos participaram de sessão da Câmara de Veredores onde a Cons. Amália 192 

se pronunciou representando o conselho pedindo mais uma vez o apoio dos 193 

Vereadores a não aprovação da Lei Municipal sobre suspensão do passe 194 

livre aos idosos de 60-64 anos. A Conselheira suplente, Sra. Salete, 195 

reclamou do desrespeito aos idosos que tiveram que esperar até o final da 196 

sessão para poder se pronunciar. Prosseguindo a Sra. Cleonice informa que 197 



as Secretarias de Saude – Secr. de Esporte e Lazer e Secretaria de Cultura 198 

encaminharam oficio relatando as atividades realizadas normalmente no 199 

atendimento a pessoa idosa. A Saúde informou sobre atividades na Sala de 200 

Espera com orientações e informações diversas aos idosos buscando a 201 

valorização e a melhoria da qualidade de vida, bem como grupos específicos 202 

de diabéticos, hipertensos e agendamento especiais. A Secret. Esporte e 203 

Lazer informou sobre atividades especiais na piscina e também sobre 204 

mutirão a saúde com o Grupo Neva e Cras Ceu. A Cultura relatou atividades 205 

artísticas e literárias e tardes culturais interativas com musica, poesia e 206 

teatro em parceria com os CRAS e Condominio da Terceira Idade. A Secret. 207 

De Assistencia Social encaminhou fotos e relato das atividades realizadas 208 

nos diversos grupos  e a Escola Estadual Pacaembu encaminhou foto de um 209 

mural realizado pelos alunos em comemoração ao dia do idoso. Finalizando 210 

a reunião foi registrado a ausência do Sr. Antonio Santo e do Sr. Santo Savi 211 

que realmente não compareceram. Sem mais a acrescentar encerro esta ata 212 

que foi por, mim, Cleonice I. Ravazio, registrada e vai assinada pelos 213 

conselheiros presentes. 214 


