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Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e dez reuniram-se às quatorze horas, 1 
na sala de reuniões do terceiro piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, os membros 2 
do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI, para tratarem dos seguintes 3 
assuntos de pauta: 1- Apreciação e Aprovação da Ata da reunião anterior (vinte e 4 
um de outubro de dois mil e nove); 2-Posse de Conselheiros; 3- Relatório de 5 
atendimentos do CREAS III; 4-Minuta do Decreto da Criação do Fundo 6 
Municipal do Idoso; 5- Encaminhamento referente ao Protocolo sobre Associação 7 
dos Moradores do Parque Habitacional Floresta; 6- Referenciamento e 8 
Coordenação dos Grupos de Idosos nos CRAS e funcionamento do CCI; 7-9 
Designar Comissão para visita na obra de reforma do CCI; 8- Centro Dia; 9- 10 
Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI, 11 
Emílio Fernando Martini, inicia a reunião fazendo menção à presença do Vice-Prefeito, 12 
Jadir de Matos, e passa a palavra ao mesmo. Jadir de Matos fala que fez questão de se 13 
fazer presente na reunião de hoje, com intuito de esclarecer a todos, que estão sendo 14 
realizadas discussões sobre a construção do Centro Regional de Convivência de Idosos 15 
em Cascavel. Diz que não está prometendo realizações, porém dará seu apoio para que 16 
sejam construídos serviços e concretizada ações em prol do Município e comenta que se 17 
deve pensar em realizar ações em conjunto com todas as Secretarias do Município. 18 
Presidente Emilio fala que quando Jadir de Matos estava como prefeito em exercício, 19 
participou de reunião realizada pelo mesmo, sobre a construção do Centro Regional de 20 
Convivência de Idosos.  Diz que cada secretaria deveria ter um representante no 21 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI, o qual não seria conselheiro, porém 22 
teria autonomia em suas falas perante o Secretario da pasta. Prossegue-se para o ponto 23 
de pauta 1 - Apreciação e Aprovação da Ata da reunião anterior (vinte e um de 24 
outubro de dois mil e nove); A Secretária Executiva dos Conselhos, Justa Alves 25 
Chesca dos Anjos, faz a leitura da referida ata. Emilio colocou a mesma em apreciação: 26 
a Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun, solicita a correção na linha 20 onde lê-se 27 
’’Chrum’’le-se ‘’Chrun’’, na linha 20 onde lê-se “Fag em parceria com o Instituto 28 
Alfredo Kaefer” leia-se “FAG – Fundação Assis Gurgacz irá patrocinar cinqüenta 29 
camisetas e o Instituto Alfredo Kaefer mais cinqüenta”. Salete solicita que na linha 28 30 
seja acrescentado Art. 229 da Constituição Federal o qual cita (...) “filhos maiores tem o 31 
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.” A Conselheira 32 
Veralúcia solicita que na linha 57 onde lê-se “primeiro de dois mil e dez” leia-se 33 
“primeiro de outubro de dois mil e dez”. Veralúcia solicita que na linha 107 onde lê-se 34 
“festa” leia-se “mobilização”.  Ana Paula Zorik, estagiaria de Serviço Social, solicita 35 
que na linha 119 onde lê-se “Zorick” leia-se “Zorik”. Não havendo mais alterações o 36 
Presidente propõe a aprovação da ata com as ressalvas proposta, a qual é aprovada por 37 
unanimidade de votos. Passa-se ao ponto de pauta 2 - Posse de Conselheiros; O 38 
presidente do CMDI dá posse as seguintes Conselheiras: Srª. Simonete Aparecida 39 
Doneda Bortoli como Conselheira Titular representando a Secretaria Municipal de 40 
Educação de Cascavel e Srª. Luzia de Aguiar Soares, como Conselheira Suplente 41 
representando a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cascavel, para gestão de 42 



dois mil e oito a dois mil e dez, em consonância com as Leis Municipais de Cascavel 43 
n°3.620/2003, n°4.871/2008 e nº5. 156/2009 e o Regimento Interno do Conselho 44 
Municipal dos Direitos do Idoso. Em seguida passou-se ao ponto de pauta 3 - Relatório 45 
de atendimentos do CREAS III; Juceli Pansera, Assistente Social do Centro de 46 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS III faz a apresentação do 47 
relatório do CREAS III do mês de janeiro de dois mil dez. Diz que foram registrados 48 
vinte e dois casos neste mês, sendo dezoito desses casos mais complexos. Veralúcia fala 49 
que é importante trazer para a próxima reunião os relatórios anteriores do CREAS III, 50 
para analisar os resultados dos casos referente à saúde e a família. Justa apresenta um 51 
gráfico de atendimento do CREAS III, com as amostras dos direitos violados o qual 52 
deixa claro que o maior caso de violação de direito e Negligência seguido de abandono. 53 
Passou-se ao ponto de pauta 4 - Minuta do Decreto da Criação do Fundo Municipal 54 
do Idoso; Justa apresenta aos conselheiros a Minuta do Decreto da criação do Fundo 55 
Municipal do Idoso. Diz que este material é para analise, portanto pode sofrer algumas 56 
alterações, para então ser aprovado. Emilio sugere que seja encaminhada uma cópia da 57 
minuta para todos os conselheiros para analise. Veralúcia fala que a minuta foi 58 
elaborada em conformidade com a Lei Municipal n° 3620/2003. Diz que deve-se 59 
mandar uma cópia para cada gestor das Secretarias Municipais. Após o 60 
encaminhamento prossegue - se Abordando o ponto de pauta 5 - Encaminhamento 61 
referente ao Protocolo sobre Associação dos Moradores do Parque Habitacional 62 
Floresta; Emílio lê o Protocolo 630/01/2010 recebido onze de janeiro de dois mil e dez 63 
enviado para o CMDI sobre a Associação dos Moradores do Parque Habitacional 64 
Floresta, relata que o grupo Recomeço Terceira Idade do Jardim Floresta e Conselho da 65 
Terceira Idade, realizam todos os sábados, apartir das 16h00 no salão esses bailes sendo 66 
abertos a pessoas de todas as idades, que pagam ingressos, a maioria deste são maiores 67 
de sessenta anos, porém é comum perceber entre os freqüentadores menores de idades , 68 
também tem a questão da cozinha que são preparados alimentos e vendidos durante o 69 
baile, há um bar onde são vendidos cigarros e bebidas alcoólicas, sem possuir licença 70 
sanitária para tal. A denuncia esta sendo feita, em virtude das dependências do salão 71 
comunitário do Parque Habitacional Floresta estar sendo utilizado por pessoas alheias. 72 
A conselheira Veralúcia sugere que o CMDI realize visita na Associação para verificar 73 
a veracidade do mesmo. Diz que deve realizar a visita para verificar as questões que 74 
estão relacionadas aos Direitos dos Idosos que freqüentam o local, e que as questões 75 
referentes ao salão que funciona a Associação devem ser repassadas ao departamento de 76 
Assuntos Comunitários. Apos discussão, a plenária aprova o seguinte encaminhamento: 77 
a formação de uma Comissão Especial para realizar a visita na Associação de 78 
Moradores do Parque Habitacional Floresta, composta pelos conselheiros: Maria 79 
Dolores Sassella, Osano Osório Pinto e Emilio Fernando Martini. Fica definida que a 80 
visita será realizada dia vinte de fevereiro de dois mil e dez, às quatorze horas. Passa-se 81 
ao ponto de pauta 6 - Referenciamento e Coordenação dos Grupos de Idosos nos 82 
CRAS e funcionamento do CCI; Luzia começa a fazer a apresentação e diz que cada 83 
conselheiro recebeu uma copia do ‘’Reordenamento de Trabalho dos Grupos de 84 
Convivência e do Centro de Convivência de idosos’’ Cascavel tem trinta e três grupos 85 
de idosos executados pela Secretaria de Assistência Social sendo que até dezembro de 86 
dois mil e nove estes grupos estavam sob a coordenação do Centro de Convivência do 87 
Idoso-CCI na pessoa da Srª. Susana Medeiros Dal Molin e que apartir de janeiro de dois 88 
mil e dez estes grupos foram inseridos nos Centro de Referência de Assistência Social – 89 
CRAS; cada grupo terá um técnico de referência que são os psicólogos; em relação à 90 
reforma do CCI foi realizada a pintura, a reforma da cancha de bocha; também estão 91 
sendo adquiridos os movéis para CCI bem como uma academia. A Conselheira Ana 92 



Maria questiona sobre o transporte coletivo, se já foi resolvido, Luzia responde que 93 
ainda não, mas se tiver um grande número de idoso participando no CCI será negociado 94 
com a Companhia Cascavelense de Transporte Tráfego - CETRANS para se colocar um 95 
transporte coletivo maior, ou seja, no lugar de um microônibus, que a CETRANS 96 
coloque no horário de saída dos idosos, seja colocado um ônibus, pois desta forma ira 97 
atender toda a demanda. A Conselheira Rosana diz que é importante visita no CCI para 98 
averiguar se tem acesso para os idosos deficientes físicos. Encerrando este assunto passa 99 
para o próximo ponto de pauta 7-Designar Comissão para visita na obra de reforma 100 
do CCI; Emílio solicita que alguns conselheiros se prontifiquem para compor a 101 
Comissão Especial para realizar a visita na obra de reforma do Centro de Convivência 102 
de Idosos – CCI. Os Conselheiros, Rosana Emilia Pagnoncelli, Osano Osório Pinto, 103 
Maria Dolores Sassella e Emilio Fernando Martini, formam a referida comissão a qual é 104 
aprovada pela plenária. Emílio fala que a visita no CCI será realizada no dia dezenove 105 
de fevereiro de dois mil e dez às 13h30min. Passa – se ao ponto de pauta 8 - Centro 106 
Dia: A Conselheira Veralúcia Clivati Martins fala da Resolução do CNAS n° 109, de 107 
onze de novembro de dois mil e nove, referente à Tipificação Nacional de Serviços 108 
Socioassistenciais não deixa claro à questão do Centro Dia para idosos, pois a 109 
Tipificação nos serviços de Proteção Social e Especial – PSE de média complexidade 110 
altera o serviço de reabilitação baseado na comunidade para pessoa com deficiência 111 
ampliando, através do serviço de PSF para pessoas com deficiência, idosos e suas 112 
famílias. A Conselheira Juceli Pansera orienta os conselheiros para se pensar também 113 
no cuidador de Idosos, pois, ele tem uma responsabilidade muito grande, muitas vezes o 114 
idoso e totalmente dependente. A Conselheira Luzia de Aguiar Soares fala porque na 115 
opinião dela não aparece na Tipificação o Centro Dia, segundo Luzia o Conselho 116 
Nacional Assistência Social - CNAS estar pensando em fazer e a mesma coisa do 117 
Centro de Convivência e que não e só responsabilidade da política de Assistência Social 118 
e sim deve ser em conjunto com as demais políticas. A Conselheira Ana Maria completa 119 
dizendo que deve ser uma equipe multidisciplinar, como foi citada na Conferência 120 
Municipal dos Direitos do Idoso. Encerrando a pauta passou se para 9 - Assuntos 121 
Gerais: 1- Eleição Conselho Municipal dos Direitos do Idoso-CMDI; Justa lembra 122 
os conselheiros que este ano haverá eleição do CMDI, sendo que a ultima eleição foi em 123 
vinte e nove de maio de dois mil e oito. Veralúcia fala que deve-se começar a organizar 124 
também a Conferência Municipal dos Direitos do Idoso. 2-Tipificação de Serviços 125 
Socioassistenciais Veralúcia fala da Resolução do CNAS 109/2009, que foi comentada 126 
anteriormente quando se falou do Centro Dia. Emilio pede que seja encaminhado por e-127 
mail para todos os conselheiros esta Resolução. 03-Curso no SENAI Conselheira 128 
Silvana Cesconeto convida todos os conselheiros para um curso que o Serviço Nacional 129 
Aprendizagem Industrial - SENAI está promovendo, referente à cuidadores de idosos. 130 
Diz que as inscrições são até dezesseis de março de dois mil e dez. Portanto não 131 
havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente, Emílio Fernando Martini, encerra 132 
a reunião às 15h50min, e eu, Andréia Eveline de Souza, lavro a presente ata que após 133 
lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente.  134 



 


