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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 02  – 17.03.2010 
 

 
Aos dezessete dias do mês de março de 2010 às 14h00, reuniram-se na sala de reuniões do 3° 1 
piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, os membros do Conselho Municipal dos Direitos 2 
do Idoso – CMDI: Veralúcia Clivati Martins, Maria Dolores Sassella, Simonete Aparecida 3 
Doneda Bortoli, Ana Maria Valiati Sostisso, Florence Nara Paluch, Jaime Mariano, Odair 4 
Atílio Círico, Maria Concebida de Rezende, Luzia de Aguiar Soares, Osano Osório Pinto, 5 
Salete Gerardi de Lima Chrun, Nélson Pedro da Silva Rozeli Fleck Schuck, Silvana 6 
Cesconeto, Rosana Emília Pagnoncelli, Miquelina Malachem Nakoneczny, e a Secretaria 7 
Executiva dos Conselhos, Justa A. dos Anjos Chesca; e os visitantes: Santo Cardoso Rosa, 8 
João Luiz de Araújo – Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria Inês Donin Villaca 9 
– Coordenadora do Centro de Convivência do Idoso – CCI, Janete Krack Magnagnagno – 10 
Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social, Dra. Dulcinéia N. Cerqueira – 11 
Advogada do CREAS III, Isoel Hamud, e, as estagiárias de Serviço Social, Damaris Pereira 12 
Falcão – Faculdade Itecne, e Ana Paula Zorik – Faculdade União Pan-Americana de Ensino – 13 
UNIPAN; para tratar os seguintes pontos de pauta: 1) Apreciação e Aprovação da Ata da 14 
reunião anterior (17.02.2010); 2) Posse das Conselheiras (Alessandra e Florence); 3) 15 
Apresentação do Relatório do CREAS III; 4) Apresentação do Cronograma das 16 
atividades do Centro de Convivência do Idoso I e II; 5) Apresentação do fluxograma do 17 
Condomínio da Terceira Idade; 6) Ofício n° 044/2010 advindo da Secretaria Municipal 18 
de Assistência Social – SEASO; 7) Ofício n° 025/2010 do Conselho Municipal de Saúde – 19 
CMS; 8) Designação da Comissão Especial Eleitoral; 9)Informes Gerais. A vice-20 
presidente do Conselho, Salete Gerardi de Lima Chrun, dá inicio à reunião justificando a 21 
ausência do Presidente do CMDI Sr. Emílio Fernando Martini. Em seguida, passa a palavra 22 
para a Secretaria Executiva dos Conselhos, Justa, que segue para o primeiro ponto de pauta. 23 
1) Apreciação e Aprovação da Ata da reunião anterior (17.02.2010); Justa faz a leitura da 24 
referida Ata. A vice-presidente Salete, coloca a mesma em apreciação. Silvana Cesconeto 25 
solicita a correção de sua fala na linha 128 e linha 130, onde lê-se “Serviço Nacional de 26 
Aprendizagem Industrial - SENAI”, leia-se “Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 27 
SENAC”. Veralúcia solicita que na linha 109 ao invés de ler-se “à Tipificação Nacional de 28 
Serviços Socioassistênciais não deixa claro a questão do Centro Dia para Idosos”, leia-se “à 29 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistênciais não cita o Centro Dia como um serviço 30 
de assistência social”; Veralúcia solicita também, que na linha 112, onde lê-se “PSF” leia-se 31 
“PSE”; E na linha 90, onde lê-se “técnico” leia-se “ profissional”. Justa corrige a linha 26, 32 
onde   lê-se “Justa Alves Chesca dos Anjos”, leia-se “Justa Alves dos Anjos Chesca”. Feitas 33 
as alterações, a Ata é aprovada por unanimidade. Salete, então, passa para o segundo ponto de 34 
pauta. 2) Posse das Conselheiras (Alessandra e Florence); Justa explica aos demais que 35 
Alessandra Jerônimo Paganini (representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), 36 
seria empossada neste dia como Conselheira Titular, devido a se encontrar em viagem não 37 
pôde vir. Salete então realiza a posse de Florence Nara Paluch (representante da Secretaria 38 
Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL) como Conselheira Suplente. Efetuada a posse, 39 
prossegue-se para o terceiro ponto de pauta.  3) Apresentação do Relatório do CREAS III; 40 



Veralúcia justifica a ausência da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência 41 
Social – CREAS III na reunião. Justa apresenta o relatório dos atendimentos do CREAS III 42 
referente ao ano de 2009. Veralúcia explica aos conselheiros sobre o “novo” serviço para 43 
pessoas em situação de rua. Ressalta que o Centro de Referência Especializado de Assistência 44 
Social - CREAS III faz atendimento especializado, mas a demanda é identificada pelos 45 
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS. Explica que o “novo” serviço terá 46 
também a intervenção do Programa de Reabilitação Baseada na Comunidade – RBC, que é 47 
específico para pessoas com deficiência. Veralúcia prossegue dizendo que o serviço “novo” 48 
vem para reduzir o agravamento ou reincidência das violações dos direitos socioassistenciais, 49 
e assim que a proposta estiver elaborada, trará para conhecimento deste Conselho. Salete diz 50 
que pode ser colocado o serviço “novo” como ponto de pauta para a próxima reunião. 51 
Veralucia concorda e explica, então, o relatório das atividades do CREAS III referente a 2009. 52 
Justa apresenta o relatório do CREAS III do mês de fevereiro ressaltando que neste mês, o 53 
maior índice de violação dos direitos do idoso foi de “Maus Tratos”, relembrando que no mês 54 
de Janeiro o maior índice foi a Negligência para com o idoso; apresenta os gráficos de 55 
violação de direitos, onde todos os conselheiros podem observar quais as violações de direitos 56 
que mais ocorrem em Cascavel. Salete então prossegue para o quarto ponto, passando a 57 
palavra para Janete. 4) Apresentação do Cronograma das atividades do Centro de 58 
Convivência do Idoso I e II; Janete apresenta Maria Inês Donin Villaca, como nova 59 
Coordenadora (responsável pelas equipes e atividades coletivas) do Centro de Convivência do 60 
Idoso – CCI, e explica aos conselheiros que as atividades de convivência estão acontecendo 61 
nos CRAS, nos mesmos espaços anteriormente utilizados, mas as atividades coletivas estão 62 
sendo realizadas no CCI. Janete passa então a palavra para Maria Inês, que faz a apresentação 63 
do cronograma das atividades do CCI I e II. Salete pergunta se existe um programa instituído 64 
para o CCI I e outro para o CCI II, ou se há um para os dois. Janete e Veralucia explicam que 65 
o CCI é um serviço socioassistencial, portanto, de caráter continuado, e comunicam ao 66 
Conselho que este ano, o CCI está sendo organizado segundo as orientações da Política 67 
Nacional de Assistência Social que pressupõe o referenciamento do CCI nos CRAS. Salete 68 
passa então para o quinto ponto de pauta, passando a palavra novamente para Janete. 5) 69 
Apresentação do fluxograma do Condomínio da Terceira Idade; Janete faz um breve 70 
histórico sobre o Condomínio da Terceira Idade, localizado na Rua Thomas Édison com a 71 
Rua Jean Piaget –Tarumã, e que hoje, não contempla o que a Política de Assistência Social 72 
preconiza. Apresenta como o Condomínio deverá funcionar, que o mesmo deverá ser 73 
organizado em duas unidades diferenciadas: a primeira unidade será o Condomínio 74 
Habitacional (para moradia). Janete esclarece que este não seria competência da Política de 75 
Assistência Social; a segunda será uma Unidade Residencial, para aqueles idosos que 76 
possuem vinculo familiar rompido. Há uma equipe de apoio existente que será integrada por 77 
assistentes sociais para fazer o acompanhamento sistemático destes idosos. Com a avaliação 78 
do Idoso, serão levantados pontos como: grau de dependência (dependente, semi-dependente 79 
ou independente), se o Idoso tem vinculo familiar, ou não. Aqueles que não tiverem vinculo 80 
familiar, serão acolhidos na unidade residencial. Se existir vínculo, a equipe irá trabalhar o 81 
fortalecimento destes vínculos, para que a família esteja acompanhando o Idoso. O 82 
conselheiro Osano pergunta sobre a estrutura física. Veralúcia e Janete explicam que a 83 
reforma das casas vai acontecer e acrescentam que não abrirão mais vagas para novos idosos, 84 
pois, não é um acolhimento ideal ao idoso, que o Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741 de 01 de 85 
outubro de 2003) diz que 3% das unidades residências de conjuntos habitacionais devem ser 86 
destinados para idosos, e que, o Conselho deve acompanhar para ser efetivado este direito. 87 
Ana Maria concorda dizendo que, com maior freqüência, as famílias querem se livrar de seus 88 
idosos. Rosana pergunta se os idosos que vivem no Condomínio não têm família, e Veralúcia 89 
explica que alguns têm, e outros não, mas que existem varias situações. Rosana pergunta 90 
quem vai ser encaminhado para a unidade residencial. Janete diz que só serão encaminhados 91 
para o serviço de acolhimento aqueles que não tiverem vínculo familiar ou que tenha seu 92 



vínculo rompido, e a equipe não consiga reinseri-lo na família. Veralúcia explica que por 93 
enquanto, esta é a solução para resolver o problema do condomínio. Osano toca no assunto da 94 
estrutura física novamente, e diz que o Abrigo São Vicente de Paula não dá conta de tanta 95 
demanda e que existem pessoas esperando para entrar no Condomínio. Vera e Janete 96 
explicam que não há lista de espera para o Condomínio, e que a demanda existente é na área 97 
da família, e na competência da assistência, tem-se conseguido dar conta desta demanda. A 98 
Conselheira Ana Maria explica que quando surgiu o Condomínio, não existia o Estatuto do 99 
Idoso, por isto, agora, faz-se necessário, regularizar a situação, como está sendo feito e 100 
apresentado ao Conselho. Silvana Cesconeto pergunta sobre os recursos, quem irá custear a 101 
reforma do Condomínio. Janete explica que como o Condomínio pertence à Assistência 102 
Social, ainda está sendo negociada à questão do recurso com o Município. Janete encerra a 103 
apresentação dizendo que o resultado do fluxograma é conquista deste Conselho, pois, foi este 104 
conselho há três anos atrás, quem questionou a situação do Condomínio. Salete conclui 105 
dizendo que é realmente importante, o Conselho se empenhar na conquista do espaço e dos 106 
direitos dos idosos, pois, amanhã seremos “nós” os idosos. Salete então, coloca em votação o 107 
fluxograma do Condomínio da Terceira Idade, o qual é aprovado pela maioria dos votos, 108 
tendo apenas um voto de abstenção da conselheira Rosana Emília Pagnoncelli. Segue-se 109 
então, para o sexto ponto da pauta. 6) Ofício n° 044/2010 advindo da Secretaria Municipal 110 
de Assistência Social – SEASO; Justa Lê o ofício 002-2010 do CMDI encaminhado ao 111 
Senhor Rosaldo João Chemim – Secretário Municipal de Assistência Social – sobre a reforma 112 
do Centro de Convivência do Idoso I – CCI I. Lê também o ofício resposta encaminhado pelo 113 
Senhor Chemim ao Conselho. Maria Inês fala que a limpeza do terreno, da horta, a limpeza 114 
externa do pátio e o conserto da caixa d’água já foram efetuadas, mas os outros serviços que 115 
foram solicitados ainda não foram efetuados. Salete fala do planejamento, dizendo que 116 
sempre é passado ao Conselho que está tudo certo, mas que muitas vezes falta alguma coisa. 117 
Veralúcia ressalta que o responsável para avaliar e acompanhar o serviço, é o técnico e 118 
engenheiro da Secretaria de Obras Públicas - SESOP. Diz que os questionamentos a respeito 119 
da obra devem ser encaminhados à Secretaria responsável. João Luis, Presidente do Conselho 120 
Municipal de Saúde, sugere que os projetos passem primeiramente pelo Conselho do Idoso, 121 
para então ir para a licitação. Janete esclarece que há dois momentos: a elaboração e o 122 
recebimento. Fala que não é a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO que 123 
recebe a obra acabada, mas sim a Secretaria de Obras Públicas.  Explica ainda, que quando a 124 
Comissão formada para fazer a visita no CCI I, realizou a visita, ainda não tinha sido entregue 125 
a obra. Rosana pergunta se o Conselho pode avaliar o projeto antes de se começar a obra. 126 
Janete diz que o Conselho tem competência para acompanhar, sugerir e dar o parecer, antes e 127 
durante a obra. Simonete diz que a Comissão deve atuar como fiscalização presente. Fala 128 
ainda, de como os impostos são muito bem pagos, e que é direito tanto do Conselho como da 129 
população, fiscalizar as obras públicas. A Dra. Dulcinéia diz que é muito complicada a 130 
questão de obras licitadas e diz que a maior dificuldade no processo licitatório, é a elaboração 131 
de um projeto com tudo o que realmente precisa. Explica ao Conselho sobre o Fiscal do 132 
Contrato, que este é indicado pela própria Secretaria.  Diz também que a figura do “fiscal” do 133 
contrato não é bem aceita, pois faz o papel de “proprietário da obra”, ele exige tudo que 134 
estiver no contrato. Cita a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe sobre a Licitação. 135 
Diz ainda, que mesmo que a obra já tenha sido entregue, a Secretaria pode recorrer, haja vista, 136 
que é responsabilidade da empresa, pois ela é paga para entregar uma obra perfeita e não mal 137 
feita. Janete sugere que seja feito encaminhamento do Conselho para a Secretaria Municipal 138 
de Assistência Social, submetendo a apreciação, aprovação e deliberação do CMDI a segunda 139 
fase de reformas do CCI I, juntamente com um “fiscal” de contrato. Veralucia reforça a 140 
sugestão da Janete, dizendo que o Conselho deve participar dos projetos de obra, e ter 141 
conhecimento do prazo para entrega das obras referentes ao Idoso. Salete sugere que seja 142 
solicitado à Secretaria data de início e entrega da segunda etapa da reforma. Veralucia sugere 143 
que duas pessoas do Conselho do Idoso integrem a comissão de obras do CMAS, para 144 



representar o CMDI e acompanhar as obras. Janete ressalta que a garantia do Conselho esta 145 
em Lei. São feitos então os encaminhamentos: mandar um ofício para a Secretaria Municipal 146 
de Assistência Social – SEASO solicitando a data de iniciação da segunda fase da reforma, e, 147 
que o projeto desta segunda fase de reformas seja encaminhado para análise e 148 
acompanhamento deste Conselho; mandar também um ofício para a Secretaria de Obras 149 
públicas – SESOP solicitando esclarecimentos sobre a obra realizada no Centro de 150 
Convivência de Idosos – CCI referente aos apontamentos feitos pela Comissão Especial na 151 
visita realizada in loco. Salete coloca os encaminhamentos em votação, sendo aprovados com 152 
apenas um voto de abstenção da Conselheira Rosana Emília Pagnoncelli. 7) Ofício n° 153 
025/2010 do Conselho Municipal de Saúde – CMS; Justa lê o oficio e explica ao Conselho 154 
sobre o processo 000630/01/2010 que foi verificado na reunião passada. Justa também explica 155 
sobre a questão da saúde do idoso que é colocado no ofício.  Janete fala que seria interessante 156 
que a Comissão faça o parecer da visita realizada no Salão Comunitário do Bairro Floresta e 157 
apresente a plenária. Salete coloca em votação a apresentação do parecer da comissão para a 158 
próxima reunião, o qual é aprovado por unanimidade. João Luis de Araújo diz que há 159 
questões sobre a saúde e segurança do idoso, e que as denúncias foram feitas por questão de 160 
omissão. Disse que esteve no local e que é totalmente insalubre. Diz que alguns idosos saem 161 
do salão embriagados, que é uma situação que vem acontecendo já faz tempo. Salete diz que 162 
realmente é preocupante, e que o Conselho espera receber um relatório contendo mais 163 
informações. Janete diz que seria interessante que os outros órgãos para os quais foi 164 
encaminhada a denúncia, fossem questionados através ofício sobre os encaminhamentos 165 
realizados. João Luis sugere um prazo de até três dias antes da próxima reunião da plenária, 166 
para que seja enviado ao Conselho o ofício resposta destes órgãos. A proposta de Janete é 167 
colocada em votação e é aprovada pela maioria dos votos tendo uma abstenção da 168 
Conselheira Maria Dolores. Salete passa a palavra para Justa dando início ao próximo ponto 169 
de pauta. 8) Designação da Comissão Especial Eleitoral: Justa explica que a Secretaria 170 
Executiva dos Conselhos - SECON pediu informações à SETP, sobre as eleições, e que esta 171 
ainda não tem nenhuma informação, mas que é de extrema importância, organizar a Comissão 172 
Eleitoral, pois a gestão 2008-2010 termina em maio, e a eleição deve ser realizada até a data 173 
de 29 de maio. Os conselheiros: Ana Maria Valiati Sostisso, Maria Dolores Sassella, Florence 174 
Nara Paluch, Veralúcia Clivati Martins, Luzia de Aguiar Soares. É colocada em votação a 175 
Comissão, e o conselho aprova com unanimidade. Rosana lembra da necessidade da formação 176 
de uma comissão para a Conferência do Idoso, que provavelmente ocorrerá no dia da eleição. 177 
Os seguintes conselheiros são indicados para esta comissão: Salete Gerardi de Lima Chrun; 178 
Simonete Aparecida Doneda Bortoli; Maria Concebida, Rosana Emília Pagnoncelli; Osano 179 
Osório Pinto; Silvana Cesconeto; Veralúcia Clivati Martins; Maria Dolores Sassella; Emílio 180 
Fernando Martini; Maria Inês Donin Villaca, como convidada; Janete Krack Magnagnagno, 181 
como convidada; Dra. Dulcinéia N. Cerqueira, como convidada. A comissão é aprovada por 182 
unanimidade. 9) Informes Gerais: Salete faz convite aos conselheiros para o Fest FAG que 183 
acontecerá nos dias 27 e 28 de maio, no Auditório da FAG – Fundação Assis Gurgacz. Passa 184 
a cópia da Minuta de Criação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, e diz aos 185 
conselheiros que podem fazer sugestões. Convoca a Comissão de Leis para analisar a Minuta, 186 
convidando para a Comissão de leis a Dra. Dulcinéia e Dr. José Ricardo Messias, sendo que a 187 
Secretaria Executivas dos Conselhos irá agendar está reunião. Nada mais havendo para ser 188 
tratado, encerra-se à reunião às 16h37, e eu, Damaris Pereira Falcão, lavro a presente Ata que 189 
após lida e aprovada será assinada por mim e pela vice-presidente. 190 



 


