
CMDI 

Reunião Ordinária 15/10/2008 
 
Aos quinze dias do mês de outubro de 2008, reuniram-se na sala de reuniões do 3o 1 

andar, às 14:15  horas, os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – 2 

CMDI para tratar dos seguintes pontos de pauta: 01. Leitura e Aprovação da Ata 3 

da Reunião Anterior (17.09.2008); 02. Cadastro Municipal das entidades e 4 

grupos de atendimento ao idoso; 03. Relatório CREAS III; 04. Entidades de 5 

abrigamento não regulamentadas; 05. Fundo Municipal dos Direitos do Idoso; 6 

06. Logomarca do CMDI; 07. Assuntos Gerais. A Presidente Senhora Elisa Marta 7 

Gehlen Pompeu da Silva, inicia a reunião dando as boas vindas a todos e propõe a 8 

deliberação a respeito da aprovação da Ata da Reunião Anterior (17/09/2008), a qual 9 

depois de lida por Ana Paula Zorik, estagiária da Secretaria Executiva do Conselho, 10 

é aprovada por unanimidade de votos. Após a aprovação da ata apresenta-se as 11 

fotos do evento do Dia do Idoso (projetada). Elisa agradece a união e o trabalho do 12 

CMDI pelo Dia do Idoso. Salete Gerardi de Lima Chrun fala que o evento foi 13 

importante para compreensão do trabalho executado pelo CMDI e sugere que sejam 14 

realizados outros eventos como o do Dia do Idoso e também uma confraternização 15 

do Conselho. Santo Savi fala que o Conselho não é uma instituição para se 16 

promover, sua função é fazer valer os direitos do idoso, e quem deve promover 17 

eventos são entidades ou programas como o CCI (Centro de Convivência de 18 

Idosos). Diz que o CMDI delibera a respeito da política do idoso e quem delibera 19 

sobre a política de assistência social é o CMAS (Conselho Municipal de Assistência 20 

Social), diante disto deve-se tomar cuidado no que decide promover, sendo que o 21 

CMDI não tem estrutura para isso. Diz que a obrigação dos conselheiros é defender 22 

os direitos e participar das reuniões ordinárias, extraordinárias e de comissão. 23 

Janete Krack Magnagnagno, Secretária Executiva dos Conselhos, fala que o CMDI 24 

não é executor e quem executa é os programas. Santo fala que se desapontou pela 25 

SEASO (Secretaria Municipal de Ação Social) não ser lembrada no evento do Dia do 26 

Idoso e também pela entrega do ônibus para os idosos não ter sido aceita pelos 27 

conselheiros, sendo que os representantes da Prefeitura utilizaram o evento, pois 28 

acharam o melhor momento para entregar o ônibus que era para os idosos. Santo 29 

fala que a SEASO é parceiro do CMDI em suas ações e dá o suporte técnico para o 30 

mesmo, disponibilizando de uma Secretaria Executiva que atualmente conta com 31 

três trabalhadoras, sendo que o CMDI está “bem servido” pela SEASO, e que 32 

quando achar necessário pode reduzir a equipe técnica da Secretaria Executiva dos 33 



Conselhos. Elisa fala que o Conselho reconhece o apoio e o suporte da SEASO ao 34 

Conselho e agradece pelo mesmo. Diz que em relação ao ônibus, o CMDI 35 

reconhece a importância do mesmo para os idosos, mas o que desapontou os 36 

conselheiros foi a falta de conhecimento a respeito da entrega do mesmo. Elisa fala 37 

que a SEASO foi lembrada no evento, como sendo uma das parceiras do mesmo. 38 

Emilio Fernando Martini fala que a imagem que a maioria dos presentes obteve 39 

sobre a entrega do ônibus foi de promoção política, devido às proximidades da 40 

eleição. Diz que realizou-se várias reuniões que antecederam o evento e nunca foi 41 

informado nada referente ao ônibus aos conselheiros. Santo fala que a informação 42 

não foi adiantada porque o ônibus para os idosos ainda não estava pronto. Diz que 43 

referente à publicação da entrevista que proferiu a Comunicação da Prefeitura, não 44 

foram publicadas suas reais palavras, sendo que em momento algum falou em nome 45 

do CMDI, mas sim em nome da SEASO. Elisa fala que é importante que o CMDI 46 

sempre tome conhecimento de atos que envolvam os idosos e principalmente o 47 

Conselho. Elisa com a aprovação da plenária inverte a pauta, passando para o 48 

ponto de pauta 03. Relatório CREAS III Janete apresenta o relatório do CREAS III 49 

(projetado). A Presidente prossegue para o ponto 02. Cadastro Municipal das 50 

entidades e grupos de atendimento ao idoso. Janete apresenta a minuta de 51 

Resolução (projetada). Elisa fala que a equipe técnica da SEASO auxiliou a 52 

Comissão de Trabalho, Promoção e Assistência Social na formulação do cadastro 53 

municipal das entidades e grupos de atendimento ao idoso. Diz que a idéia inicial é 54 

realizar um cadastro de todas as entidades e grupos que atendem idosos, com 55 

intuito de fazer um levantamento de dados para posteriormente realizar o registro. 56 

Diz que deste modo às entidades ou grupos terão um tempo maior para se 57 

adequarem e conseguirem toda a documentação que será exigida pelo CMDI para a 58 

realização do registro. Silvana Cesconeto fala que até o ano de 2009 pode-se 59 

realizar o cadastro e no ano de 2010 passa para o procedimento de registro. Elisa 60 

fala que a intenção seria cadastrar no ano de 2008 e registrar no ano de 2009. Santo 61 

fala que depois da realização deste cadastro deverá ter uma comissão para orientar 62 

os grupos e as entidades como proceder para conseguir a inscrição no CMDI. 63 

Janete apresenta o Anexo da Minuta de Resolução (projetado). Emílio fala que o 64 

texto contido no anexo deve estar na Resolução. Janete fala que pode-se inserir 65 

então apenas o primeiro parágrafo. Silvana fala que deve ser fixada uma data para 66 

realização deste cadastro. Elisa fala que a comissão sugeriu que o prazo seja até o 67 

dia 30 de novembro de 2008. Elisa coloca em aprovação a Resolução com as 68 



devidas alterações sugeridas pelos conselheiros, bem como o prazo de 30 de 69 

novembro de 2008 para realização do cadastro, as quais são aprovadas por 70 

unanimidade de votos. Deliberando a respeito do ponto de pauta 04. Entidades de 71 

abrigamento não regulamentadas A Presidente fala que o CMDI recebeu duas 72 

denúncias de abrigamento irregular de idosos, e que as duas foram verificadas pela 73 

Comissão de Trabalho, Promoção e Assistência Social, juntamente com o CMAS e a 74 

Vigilância Sanitária. Janete fala que nas visitas constatou-se que as casas não têm 75 

condições adequadas para abrigar os idosos. Diz que as famílias pagam para deixar 76 

os idosos nesses abrigos e na maioria das vezes com a própria aposentadoria dos 77 

idosos. Diz que há idosos de Cascavel e Região abrigados, e que os mesmos 78 

encontram-se em situação de abandono, sem atendimento da rede sócio 79 

assistencial e sem o apoio familiar. Janete fala que está ocorrendo dois tipos de 80 

violência nestes casos, primeiramente o abandono e segundo a exploração 81 

financeira, sendo que apenas 70% da aposentadoria ou beneficio do idoso pode ser 82 

utilizada para custear as despesas da moradia e os outros 30% é direito do idoso 83 

para uso próprio. Diz que o CMDI, juntamente com a Vigilância Sanitária e o CMAS 84 

informaram o Ministério Público sobre as denúncias, para que o mesmo proceda a 85 

investigação dos casos com maior clareza. Diz que provavelmente as famílias serão 86 

responsabilizadas, sendo que elas devem ser responsáveis pelo seu idoso, pois é 87 

ilegal deixar o idoso em situação de abandono. Elisa fala que deve-se tomar 88 

iniciativas de prevenção para cessar esta violência e sugere que seja construída 89 

uma música, com intuito de atingir toda a população a respeito. Janete fala que a 90 

Secretaria Executiva dos Conselhos recebe semanalmente ligação de filhos ou 91 

parentes que desejam encontrar uma casa para abrigar seu idoso, e que neste ato é 92 

repassado para os mesmos a informação de que segundo o Estatuto do Idoso é 93 

obrigação da família cuidar do idoso. Diz que é nítida a falta de responsabilidade da 94 

sociedade em relação aos idosos, e que é importante realizar um trabalho de 95 

conscientização com a população. Antonieta fala que os meios de comunicação 96 

estão a favor dos direitos do idoso, então é só trabalhar para que ocorra à 97 

divulgação sobre os mesmos. Elisa fala que o anteprojeto da Família Acolhedora 98 

está na câmara de vereadores para ser votado, e é importante o CMDI estar 99 

presente no dia da votação para que o anteprojeto seja aprovado. Santo fala que o 100 

anteprojeto da Família Acolhedora para idosos foi proposta da SEASO e que após 101 

ser aprovada pelo Ministério Público e pela Procuradoria Jurídica do Município está 102 

no aguardo da aprovação da Câmara de Vereadores. Passando para o ponto de 103 



pauta 05. Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, a Presidente fala que não há 104 

nenhum impedimento para criar o Fundo dos Direitos do Idoso. Janete fala que a 105 

proposta é de criar um Fundo semelhante ao do CMDCA (Conselho Municipal dos 106 

Direitos da Criança e do Adolescente), e que a proposta deve ser encaminhada a 107 

Procuradoria Jurídica do Município, sendo que o fundo é regulamentado a partir de 108 

decreto municipal. Diz que a primeira idéia para arrecadar fundos, é através de 109 

multas aplicadas pela promotoria do idoso. A Presidente coloca a proposta da 110 

criação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso em aprovação, a qual é aprovada 111 

por unanimidade de votos. Deliberando a respeito da 06. Logomarca do CMDI 112 

Janete apresenta as propostas de logomarca (projetada). Elisa coloca em aprovação 113 

as propostas apresentadas. A proposta da “Ampulheta” é aprovada por 7 votos, 114 

contra 2 votos para a proposta da “Mão” e 0 votos para a proposta do “Sol”. Não 115 

havendo 07. Assuntos Gerais a Presidente Elisa Marta Gehlen Pompeu da Silva, 116 

encerra a reunião agradecendo a presença de todos e eu Ana Paula Zorik, lavrei a 117 

presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela Presidente.   118 


