
Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de 2008, reuniram-se na sala do 1 

Secretário Municipal de Ação Social, às 14 horas, os membros do Conselho 2 

Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) 3 

Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior; 2) Indicação de representantes 4 

do CMDI para a instância de controle social do Programa Bolsa Família; 3) 5 

Ante-Projeto da Lei para criação do Serviço de Acolhimento de idosos em 6 

Família Acolhedora; 4) CREAS III – Centro de Referência Especializado de 7 

Assistência Social; 5) Fórum Municipal de debates das demandas sociais de 8 

Cascavel; 6) Dia do Idoso: Palestra às Escolas, Outras Atividades; 7 – 9 

Assuntos Gerais. A Presidente, Senhora Elisa Marta Gehlen Pompeu da Silva, 10 

inicia a reunião dando às boas vindas a todos os presentes. A Presidente solicita a 11 

aprovação da pauta do dia. Janete solicita a inclusão de ponto “LDO”, a solicitação é 12 

aceita, sendo que a pauta é aprovada da seguinte forma: 1) Leitura e Aprovação 13 

da Ata da reunião anterior; 2) Indicação de representantes do CMDI para a 14 

instância de controle social do Programa Bolsa Família; 3) Ante-Projeto da Lei 15 

para criação do Serviço de Acolhimento de idosos em Família Acolhedora; 4) 16 

CREAS III – Centro de Referência Especializado de Assistência Social; 5) 17 

Fórum Municipal de debates das demandas sociais de Cascavel; 6) Dia do 18 

Idoso: Palestra às Escolas, Outras Atividades; 7) LDO; 8) Assuntos Gerais. 19 

Inicia-se falando a respeito da Ata da reunião discute-se 1) Leitura e Aprovação da 20 

Ata da reunião anterior do dia 17.06.2008, a qual depois de lida pela Secretária 21 

Executiva do CMDI, Janete Krack Magnagnagno, é aprovada por unanimidade de 22 

votos. Dando continuidade à reunião a presidente solicita à Janete que disponha a 23 

respeito da 2) Indicação de representantes do CMDI para a instância de controle 24 

social do Programa Bolsa Família. Janete fala que precisa de um representante 25 

de cada instância para compor o Comitê do Programa Bolsa Família. Diz que a 26 

representante do CMDI era a conselheira Anamaria Lorenzet Pinto, e como mudou a 27 

gestão, necessita de um outro membro para representar o CMDI. Diz que é 28 

importante que seja um conselheiro de bancada não governamental, para manter a 29 

paridade do Comitê. Fala que as reuniões acontecem mensalmente, nas segundas 30 

quartas-feiras do mês às 08h15, e que precisa de um representante titular e um 31 

suplente. A Presidente solicita que os interessados se candidatem para as vagas. 32 

Rozeli Fleck Shuck coloca seu nome a disposição. Santo Cardoso Rosa coloca seu 33 

nome a disposição. Janete questiona quem será o suplente e o titular. Rozeli fala 34 
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que fica como suplente e Santo Cardoso como titular, os quais são aprovados. 35 

Deliberando sobre o ponto 3) Ante-Projeto da Lei para criação do Serviço de 36 

Acolhimento de idosos em Família Acolhedora. A Presidente fala que hoje já 37 

existe uma minuta de lei sobre o serviço de Família Acolhedora para Idosos, que 38 

está no aguardo do processo burocrático para sua aprovação. Veralúcia Clivati 39 

Martins, Gerente da Área de Proteção Social Especial, fala que ainda não foi 40 

aprovada a minuta de lei, e quem aprova a minuta é o CMDI e o Conselho Municipal 41 

de Assistência Social – CMAS, para então passar pela aprovação da Câmara de 42 

Vereadores e se constituir em lei. Veralúcia explica brevemente o porquê da criação 43 

da Família Acolhedora. Diz que a Promotoria encaminhou a Secretaria Municipal de 44 

Ação Social denuncias de idosos que necessitavam de acolhimento temporário, 45 

diante disto surgiu à proposta da criação de uma Casa de Passagem para Idosos, 46 

mas o valor para implantação seria muito alto, onerando o Município, por uma 47 

demanda pequena, e que a família acolhedora foi uma forma alternativa encontrada 48 

pelo Município. Veralúcia apresenta sobre o projeto de lei da Família Acolhedora 49 

para Idosos (projetado), fazendo as devidas explicações. Rosimeri Dall Agnol 50 

Passos fala que tem famílias que já fazem acolhimento de idosos, e questiona qual o 51 

processo nesses casos. Veralúcia fala que estes casos acontecem informalmente, e 52 

que é um processo ilegal, não devendo existir. Janete fala que a prática de famílias 53 

pagarem para outras famílias acolherem e cuidarem de idosos sempre ocorreu, mas 54 

a partir do Estatuto do Idoso, esta pratica se tornou ilegal, pois a família é 55 

responsável pelo seu idoso, e caso alguém saiba de casos de acolhimentos ilegais 56 

devem denunciar. Veralúcia fala que a analise do perfil do idoso, ou pessoa com 57 

deficiência acima de 18 anos, é realizada pelo promotor. Antonieta questiona quem 58 

faz a avaliação das famílias que irão acolher os idosos. Veralúcia fala que tem uma 59 

equipe técnica para famílias acolhedoras, composta de Assistente Social e 60 

Psicólogo. Veralúcia termina a apresentação (projetada). Janete esclarece que ainda 61 

não há famílias acolhendo idosos, que a proposta ainda está no papel, aguardando 62 

o processo burocrático, para então se tornar lei e começar o trabalho. Elisa coloca 63 

em votação o projeto de minuta de lei, a qual é aprovada por unanimidade de votos. 64 

Dando continuidade à reunião a Presidente solicita à Veralúcia que disponha a 65 

respeito 4) CREAS III – Centro de Referência Especializado de Assistência 66 

Social. Vera apresenta sobre CREAS (projetado) fazendo as devidas explicações.  67 

Diz que o CREAS inicialmente foi criado para atender a criança e o adolescente, 68 



vítimas de violência, e após varias denúncias, e solicitações da Promotoria, foi 69 

criado o CREAS III para atenderem idosos e mulheres vitimas de violência. Janete 70 

fala que o CMDI também recebe denúncias de Idosos, e através de uma ficha 71 

padronizada, encaminham as denúncias para o CREAS III, que as atende. A 72 

Presidente agradece a Veralúcia, e coloca em votação o serviço do CREAS III, o 73 

qual é aprovado por unanimidade. Deliberando sobre o ponto 5) Fórum Municipal 74 

de debates das demandas sociais de Cascavel. A Presidente Elisa fala que na 75 

semana passada foi chamada para uma reunião no Instituto Alfredo Kaefer. Diz que 76 

na reunião foi feito o convite para o CMDI apoiar o Fórum de Debate das Demandas 77 

Sociais, realizado pelo Instituto Alfredo Kaefer, e que neste debate vai ser 78 

disponibilizado alguns minutos para os candidatos a Prefeito de Cascavel, 79 

explanarem sobre demanda social em seus mandatos, mas se preocupa com esse 80 

convite, sendo que este ano é um ano político. Janete fala que este convite é 81 

preocupante, por se tratar de um ano político, sendo que se todos os candidatos a 82 

prefeito participarem do Fórum acabara ocorrendo um debate político, fugindo do 83 

foco, e que o Conselho não tem sustentação para apoiar um debate político. Diz que 84 

como o tema do fórum é muito amplo, não tem como saber exatamente qual o 85 

significado deste tema para eles. Diz que se a intenção é a assistência social, 86 

deveria ser envolvido o CMAS não o CMDI a não ser que fosse um fórum sobre 87 

demandas sociais do idoso, por isso deve-se tomar cuidado com a decisão de apoiar 88 

ou não, sendo que o CMDI não realiza serviços. Osano fala que neste caso o 89 

Conselho deveria participar apenas como observador. Nelson fala que certamente 90 

este fórum vai ser interpretado como política. Elisa questiona se o consenso é 91 

participar como observadores e não como apoio no fórum. Janete fala que a questão 92 

do nome do fórum também está equivocada, sendo que fórum municipal é realizado 93 

pelo Município não por uma entidade privada. Santo Cardoso fala que estará 94 

ocorrendo um debate político com o apoio da ACIC (Associação Comercial e 95 

Industrial de Cascavel), e neste fórum o CMDI poderia estar participando como 96 

observador para analisar as propostas políticas no âmbito dos direitos do idoso. 97 

Antonieta sugere que o conselheiro Santo Cardoso passe a data deste evento para 98 

a Presidente, para que se escolham alguns representantes do Conselho que se 99 

interesse em participar como observadores do debate. Santo Cardoso fala que é 100 

importante estar ciente das propostas dos candidatos a prefeito, e participar apenas 101 

no que se refere ao idoso. Elisa coloca em votação se o Conselho participa como 102 



observador no debate da ACIC, o qual é aprovado por unanimidade. Antonieta fala 103 

que sobre o fórum promovido pelo Instituto Alfredo Kaefer, a Presidente vai nas 104 

próximas reuniões para trazer com maior clareza qual o intuito deste fórum, para 105 

então o Conselho tomar uma decisão a respeito. Deliberando sobre o ponto 6) Dia 106 

do Idoso: Palestra às Escolas, Outras Atividades. A Presidente Eliza fala que dia 107 

27 de setembro é o dia do idoso. Diz tem a intenção de fazer uma palestra com os 108 

representantes das escolas, para discutir sobre os direitos do idoso. Rosana 109 

questiona se está incluso as escolas particulares. Elisa fala que a principio pensou 110 

nas escolas municipais, mas também pode incluir as escolas particulares, 111 

aproveitando a palestrante que estará vindo da SETP (Secretaria de Estado do 112 

Trabalho, Emprego e Promoção Social) de Curitiba. Antonieta questiona quando 113 

será a palestra. Eliza fala que será em agosto. Janete fala que a proposta é 114 

capacitar os diretores, para os mesmos passarem os conteúdos para professores, 115 

para os mesmos trabalharem com os alunos, as questões do direito do idoso. Diz 116 

que além desta proposta, também poderíamos montar algo especifico para o dia do 117 

idoso. Maria Dolores fala que essa capacitação também deveria ser disponibilizada 118 

para as UBS (Unidades Básicas de Saúde). Osano fala que o trabalho com as 119 

crianças é interessante, pois elas escutam o que lhes é repassado. Diz que poderia 120 

estar criando comissões que se destinassem as escolas para estar conversando 121 

com as crianças sobre os direitos do idoso, criando um calendário para esta 122 

divulgação. Nilza de Jesus P. de Moraes fala que deve ser realizado palestras com 123 

os pais dos alunos também, pois devem aprender para ensinarem as crianças. Elisa 124 

fala hoje deve organizar uma comissão especial, para organizar a capacitação com 125 

os diretores das escolas, e os demais preparativos para o dia do idoso. Rosana fala 126 

que também deve discutir a questão familiar. Diz que quando pensamos em criança 127 

e adolescentes, focamos as crianças carentes, mas a realidade vai alem disto, por 128 

isso a importância de também trabalhar a proposta em escolas particulares, sendo 129 

que o tema é de interesse geral. Janete sugere que hoje seja organizada a 130 

comissão, para que a mesma seja responsável em trabalhar com as famílias e as 131 

crianças, e em pensar em estratégias de abordagem. Elisa compõe a Comissão 132 

Especial dos Direitos do Idoso da seguinte maneira: Osano Osório Pinto, Santo 133 

Cardoso Rosa, Rosana Emília, de representação não governamental, e Antonieta 134 

Abdel Aziz Halim, Maria Dolores Sassella, Elisa Marta G. Pompeu da Silva, de 135 

representação governamental. A Presidente fala que os conselheiros podem estar 136 



suegerindo idéias do que pode ser realizado no dia do idoso. Terezinha da Silva 137 

Nunes Braga fala que poderia estar sendo montado um café colonial com os idoso 138 

em alguma entidade especifica. Osano fala que os idosos também necessitam de 139 

exercícios físicos, então sugere um passeio ciclístico, com acompanhamento 140 

médico. Elisa fala que estas sugestões estarão sendo trabalhadas na reunião de 141 

comissão. Deliberando sobre o ponto 7) LDO Janete fala que a Lei de Diretrizes 142 

Orçamentárias - LDO é a lei que faz as previsões dos recursos financeiros, por isso 143 

importante a participação do CMDI na construção da LDO, para orientar sobre os 144 

recursos distribuídos na área do idoso. Diz que também seria importante 145 

participarem da elaboração da LDO da saúde, da educação. A Presidente Elisa 146 

compõem a Comissão Especial da LDO, da seguinte forma: Osano Osório Pinto, 147 

Santo Cardoso Rosa, de representação não governamental, e Maria Dolores 148 

Sassella, Elisa Marta G. P. da Silva, de representação governamental. 8) Assuntos 149 

Gerais Santo Cardozo fala que a CETTRANS (Companhia de Engenharia de 150 

Transporte e Trânsito) já disponibilizou no ano de 2007, 10 vagas para idosos. Diz 151 

que o problema é que os idosos devem pagar o estacionamento também, e assim se 152 

torna inviável para o idoso estacionar nas vagas, sendo que se estacionar em uma 153 

vaga não demarcada terá o mesmo direito, por tanto pede apoio do Conselho para 154 

fazer um ante-projeto solicitando gratuidade nas vagas reservadas a pessoa idosa. 155 

Sem mais a tratar a Presidente Eliza Marta Gehlen Pompeu da Silva, encerra a 156 

reunião agradecendo a presença de todos e eu Ana Paula Zorik, lavrei a presente 157 

ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela Presidente.  158 


