
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 
Lei Municipal n° 3.620/2003 e 4.871/2008 

Rua Paraná, 5000 – Centro – Cascavel PR 
Fone/Fax: (45) 3321-2273/3321-2366  

Reunião Ordinária  
26.11.2008 

 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2008, reuniram-se na sala de reuniões 1 

do 3o andar, às 14:15  horas, os membros do Conselho Municipal dos Direitos do 2 

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

Ata da Reunião Anterior (15.10.2008); 02. Relatório CREAS III; 03. Relatório 4 

Encontro Macro Regional de Conselheiros; 04. Vídeo: Violência contra pessoas 5 

idosas; 05. Cadastro de Grupos e Entidades; 06. Abrigamento não 6 

regulamentado; 07. Assuntos Gerais. A Presidente Senhora Elisa Marta Gehlen 7 

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 (15.10.2008), a qual 9 

é lida pela Secretária Executiva dos Conselhos, Janete Krack Magnagnagno. A 10 

Presidente solicita se há alguma alteração. Em tempo: Janete solicita que na linha 90 11 

onde lê-se “construída uma música” leia-se “construindo um vídeo”. Não havendo 12 

outra alteração a ata é aprovada por unanimidade de votos.  A Presidente fala que há 13 

conselheiros que necessitam sair mais cedo da reunião, diante disto solicita a 14 

inversão do ponto de pauta 02. Relatório CREAS III com o ponto de pauta 03. 15 

Relatório Encontro Macro Regional de Conselheiros, a qual é aprovada pela 16 

plenária. A Presidente prossegue para deliberação do ponto 02. Relatório Encontro 17 

Macro Regional de Conselheiros, fala que a SETP (Secretaria do Trabalho, 18 

Emprego e Promoção Social) encaminhou um convite ao Conselho, para participar do 19 

Encontro Macro Regional de Capacitação de Conselheiros Municipais dos Direitos do 20 

Idoso, o qual será realizado no dia 28 de novembro de 2008, e lê o convite e a 21 

programação do evento. Diz que foram disponibilizadas 10 vagas para o CMDI de 22 

Cascavel, e abre as inscrições para os conselheiros que tenham interesse em 23 

participar. Elisa fala que duas vagas já foram ocupadas uma por ela e outra pela 24 

conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun. Elisa distribui as vagas, entre os 25 

conselheiros que se propuseram a participar do evento: Maria Dolores Sassella, 26 

Osano Osório Pinto, Antonieta Abdel Aziz Halim, Emilio Fernando Martini, Ana 27 

Angelina R. Batalha, Rosinei Apª R. de Rezende, Líria Mazzarolo. Dando 28 

prosseguimento, passa-se para o ponto 03. Relatório CREAS III. Janete apresenta o 29 

Relatório mensal do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -30 



CREAS III (projetado). Deliberando sobre o ponto 04. Vídeo: Violência contra 31 

pessoas idosas Elisa fala que pode-se perceber no ponto anterior com a 32 

apresentação do relatório do CREAS III que o quadro de violência ocasionada contra 33 

pessoas idosas é grave, diante disto surgiu a idéia da construção de um vídeo que 34 

venha conscientizar a sociedade civil sobre este panorama. Diz que para a 35 

construção do vídeo é necessário um produtor, e o conselheiro Emilio conseguiu uma 36 

produtora que fará este trabalho, e os adolescentes do Pró-Jovem produzirão as 37 

imagens de vídeo. Janete fala que o Pró-Jovem é um programa da Secretaria 38 

Municipal de Ação Social – SEASO, que atende adolescentes com a proposta de que 39 

os mesmos sejam protagonistas da sociedade, se preparando para o convívio social. 40 

Diz que os adolescentes estão trabalhando sobre os direitos do idoso, para então 41 

produzir o vídeo de acordo com a legislação e a realidade apresentada. Antonieta fala 42 

que os adolescentes do Pró-Jovem são Multiplicadores Juvenis, que recebem 43 

mensalmente uma pequena quantia para participarem do programa e produzirem 44 

trabalhos “fantásticos”. Elisa fala que conversou com a coordenadora do programa 45 

para que no próximo ano os adolescentes se preparem e ensaiem uma peça teatral 46 

para apresentar nas escolas, com intuito de atingir as crianças e adolescentes sobre 47 

a importância dos direitos do idoso, sendo que os próprios adolescentes realizando a 48 

apresentação torna-se uma linguagem jovem, sendo assim mais fácil de atingir o 49 

público desejado. Diz que na próxima reunião ordinária os conselheiros já estarão 50 

vendo o vídeo para que seja aprovado. Dando prosseguimento para o ponto de pauta 51 

05. Cadastro de Grupos e Entidades - Elisa fala que poucos grupos realizaram o 52 

Cadastro no CMDI. Diz que a principio a data para realizar o cadastro era até o dia 30 53 

de novembro, mas adiou-se até dia 10 dezembro, para atingir um número maior de 54 

cadastro. Diz que é necessária uma grande divulgação para atingir todos os grupos 55 

sobre a importância da realização do cadastro. Janete fala que a partir do momento 56 

que foi publicado a Resolução 002/2008, referente ao cadastro dos grupos e 57 

entidades que atendem idosos, foram encaminhados ofícios para todos os grupos e 58 

entidades que se tinha conhecimento, mas a adesão foi mínima.  Diz que na semana 59 

passada um representante de um dos grupos que recebeu o ofício, foi solicitar 60 

informações a respeito do cadastro, pois estava com “medo” de que o Conselho 61 

acabaria com os grupos existentes. Diz que a intenção do Conselho é cadastrar os 62 

grupos para adquirir as informações, não para acabar com eles, e o que está faltando 63 

é a informação correta, para que os grupos realizem os cadastros. Santo Savi fala 64 

que toda vez que se fala em cadastro é associado a questão de fiscalização. Diz que 65 

deve ser realizado um trabalho com os grupos para eles terem a consciência de que 66 



o Conselho não quer prejudicá-los, mas pelo contrário, apenas ajudá-los. Santo fala 67 

que pode-se criar um calendário para realizar visitas a estes grupos, para que seja 68 

esclarecidas todas as dúvidas a respeito do cadastro. Diz que deve-se ter 69 

sensibilidade para lidar com esta situação, para que consiga atrair os grupos e não 70 

afasta-los. Rosana Emília Pagnoncelli fala que o CMDI poderia organizar uma 71 

capacitação para esclarecer sobre suas intenções. Janete fala que poderia ser uma 72 

reunião. Elisa questiona se todos concordam com a proposta de chamar os grupos 73 

para uma reunião. Santo fala que na seqüência da reunião pode-se marcar datas 74 

para ir até os grupos para falar sobre a importância do cadastro. Elisa fala que deve 75 

ser marcada uma data para a reunião. Diz que é importante que o cadastro seja 76 

realizado antes do final do ano. Janete fala que também poderia ser usado as 77 

estruturas dos CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, para manter o 78 

contato com os grupos. Sugere que seja marcada uma reunião com os CRAS, para 79 

propor a parceria com eles, pois os mesmos possuem a territorialização dos bairros, 80 

podendo assim fazer o primeiro contato com os grupos. Santo fala que os CRAS 81 

atingem apenas as áreas de vulnerabilidade baixa, não atingindo assim toda a 82 

demanda esperada pelo Conselho, pois para manter o contato com todos os grupos 83 

seria necessário atingir toda a cidade, não podendo assim os CRAS serem utilizados 84 

como “linha de frente” para o nosso objetivo, mas apenas um parceiro em suas áreas 85 

de abrangência. Antonieta sugere que os conselheiros se disponibilizem para ir até os 86 

grupos conversar, ao invés de eles virem até aqui para uma reunião, organizando 87 

regionalmente os grupos para que o Conselho vá até eles realizando todas as 88 

orientações com habilidade e calma, sendo que “o sucesso de outros encontros 89 

depende do primeiro”. Elisa sugere que transcorra o prazo até 10 de dezembro, para 90 

que na próxima reunião seja realizado um levantamento de qual foi à adesão dos 91 

grupos, e em fevereiro de 2009 retomamos os trabalhos com os grupos e a realização 92 

das visitas, proposta aceita por unanimidade de votos. Deliberando a respeito do 93 

ponto 06. Abrigamento não regulamentado Elisa fala que foi encaminhado ao 94 

Promotor um relatório referente às denúncias de abrigamento não regulamentados, 95 

diante disto o Promotor está chamando as representantes destes abrigos para 96 

conversar a respeito. Diz que por contato telefônico o Promotor falou que 97 

encaminharia um ofício com um prazo de 30 dias para a SEASO realizar um estudo 98 

social dos idosos que residem nestas casas. Diz que hoje está adiantando sobre esta 99 

questão, pois necessita esperar chegar o documento oficial para começar o trabalho. 100 

Janete fala que o CMDI recebeu denúncias sobre estas casas e em visita ao local foi 101 

constatado que pessoas que possuem família estão abrigadas de forma irregular, 102 



diante disto ocorreu o encaminhamento que Elisa citou acima. Diz que os familiares 103 

estão ferindo a Lei, pois segundo o Estatuto do Idoso é dever da família cuidar de seu 104 

idoso. Teresinha Nunes da Silva Braga questiona se são cobradas taxas destes 105 

idosos. Janete fala que sim, e que a maioria é pago com as aposentadorias ou 106 

benefícios dos idosos, ocorrendo assim uma exploração econômica. Janete fala que 107 

Ivone, uma das responsáveis destas casas, veio até o Conselho para adquirir 108 

informações para se regularizar, mas foi esclarecido a mesma que para ela se 109 

regularizar seria necessário fundar uma entidade. Diz que uma das alternativas para 110 

ela, seria a Família Acolhedora para Idosos, mas o Projeto de Lei foi retirado de pauta 111 

na Câmara, pois há uma Resolução do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – 112 

CNDI e Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS que orienta ao Ministério de 113 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS a não execução do Programa da 114 

Família Acolhedora. Diz que isso ocorreu por uma série de situações de violência que 115 

ocorriam aos idosos dentro destas famílias, diante disto foi retirado da Câmara 116 

Municipal o Programa Família Acolhedora que esperava pela aprovação. Janete fala 117 

que ainda não há nada oficial, e provavelmente o promotor irá solicitar um estudo 118 

social dos idosos, para que após seja verificado quais os encaminhamentos 119 

necessários. Janete fala que foi proposto para a Ivone que ela torne-se uma 120 

cuidadora de idoso, indo até as casas dos idosos para cuidar dos mesmos, sendo 121 

assim um processo regular. Passando para o ponto 07. Assuntos Gerais Elisa fala 122 

que em relação às passagens interestaduais para idosos, problemática que já foi 123 

discutida em reuniões anteriores, o Promotor sugeriu ao Conselho que ao invés de 124 

marcar uma reunião com as empresas, solicitou que encaminha-se à ele um relatório 125 

de todas as empresas que fazem a linha interestadual, e então ele providenciaria um 126 

documento as mesmas, para que seja cumprido a lei. Elisa fala que o Promotor sentiu 127 

respaldo no trabalho do Conselho, elogiou o trabalho realizado pelo Conselho, e o 128 

que depender da promotoria ele destina o dinheiro das multas para o fundo municipal 129 

dos direitos do idoso. Elisa solicita que a reunião de dezembro que seria realizada no 130 

dia 17 fosse antecipada para dia 10 de dezembro, proposta aprovada por 131 

unanimidade de votos. Sem mais a tratar a Presidente Elisa Marta Gehlen Pompeu 132 

da Silva, encerra a reunião agradecendo a presença de todos, e eu ,Ana Paula Zorik, 133 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela 134 

Presidente. 135 



 

 
 


