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Aos vinte e um dias do mês de julho de 2010, às 14h03, reuniram-se na sala de reuniões do 3° piso da 

Prefeitura Municipal de Cascavel, os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, para 

tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Apreciação e Aprovação das Atas anteriores 17.06.2010; 2) Posse 

de Conselheiros; 3) Explanação das atribuições do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI; 

4) Participação do CMDI na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; 5) Fiscalização 

das Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPIs; 6) Inscrições das Entidades 

Governamentais e Não Governamentais de atendimento ao Idoso (Conforme art. 48 do Estatuto do 

Idoso Parágrafo único); 7) Composição das Comissões Temáticas; 8) Apresentação do Relatório do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS III; 9) Delegados para 4° Encontro 

Temático Macro-Regional dos Direitos da Pessoa Idosa; 10) Indicação e Homologação de 02 

Conselheiros Não Governamentais para compor a Comissão Organizadora do IV Encontro Temático 

Regional; 11) Ofício 011/2010 advindo da Instância de Controle Social – ICS; 12) Ofício 025/2010 – 

DSMAS advindo da Secretaria de Assistência Social; 13) Informes Gerais. A Presidente do Conselho, 

Salete Gerardi de Lima Chrun, inicia a reunião cumprimentando a todos. A pauta é colocada em apreciação e 

em seguida aprovada por unanimidade. Segue então para o primeiro ponto da pauta. 1) Apreciação e 

Aprovação das Atas anteriores de 17.06.2010: Salete solicita que a estagiária Ana Paula Zorik faça a 

leitura da Ata da Reunião Ordinária de 17.06.2010. A Conselheira Juceli Pancera Silveira solicita que na 

linha 34, após “atendimento”, acrescente “pela falta de recursos humanos”. Realizada a alteração, a 

Presidente coloca a ata em votação, a qual é aprovada, porém com uma abstenção, haja vista, a Conselheira 

Inês de Paula não ter participado desta reunião. Na sequência, Ana Paula lê a Ata da Reunião Extraordinária 

de 17.06.2010. O Conselheiro Antônio Santo Graff solicita correção na linha 98, onde se lê “(17/09)”, leia-se 

“(17/06)”. Em seguida, a Presidente coloca a Ata em votação, a qual é aprovada, tendo a abstenção da 

Conselheira Inês. 2) Posse de Conselheiros: A Presidente Salete dá início a Posse de Conselheiros. Explica 

ao Conselho que a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO alterou as representantes no 

Conselho; sendo assim, no lugar de Veralúcia Clivati Martins e Luzia de Aguiar Soares ficam: Inês de Paula 

como Titular e Suzana Medeiros Dal Molin como Suplente. Salete empossa a Secretária Inês de Paula, 

passando a palavra a Inês. Esta faz uma breve fala ao Conselho, discorrendo sobre a violação de direitos 

contra a pessoa idosa, os valores invertidos na sociedade, e deveres familiares. Agradece, e diz que sua 

entrada neste Conselho vem para somar. Salete diz que o Conselho fica feliz em tê-la como “parceira”. 

Dando sequência, empossa Suzana Medeiros Dal Molin, Dione Maria Fogaça dos Santos Barth, Ana Paula 

Andreazza e Maria Ivonete da Silva Ferreira. Realizada a posse das novas Conselheiras, a Presidente passa 

para o próximo ponto, contudo, devido a um imprevisto com o multimídia, propõe a plenária passar para o 



ponto 04, que com o aval dos conselheiros torná-se o ponto 3. Ponto 04 que agora será ponto 3 - 

Participação do CMDI na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; Salete passa a palavra 

para a Conselheira Inês de Paula, que convida o Conselho para participar da Capacitação aos Conselheiros, 

que será realizada pela Divisão Financeira Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Esta Capacitação tem como finalidade, explicar de forma detalhada, o processo de elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), e acontecerá nos dias 24/07 (sábado) às 08h30 na sala da Secretaria 

Executiva dos Conselhos e 26/07 (segunda feira) às 13h30 no Auditório do Paço Municipal de Cascavel. Diz 

ainda que a Secretaria e o Conselho deva ser parceiros, explica que, algumas questões, dizem respeito a 

pessoa idosa , por isso é necessário a participação deste Conselho. Fala ainda que a Secretaria Municipal de 

Assistência Social tenha o prazo máximo de 18 de agosto para protocolar a Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO/2011 para Gestão Orçamentária. Veralucia sugere que sejam avaliadas e utilizadas as propostas 

levantadas na II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Cascavel, a qual foi realizada em 

09/06/10, para nortear a elaboração da LDO/2011. Suzana diz que não tem lembrança do Conselho ser 

convidado para participar da elaboração da LDO/2011 em outra ocasião; diz ainda, que a Secretaria tem 

entendimento que ambos (Conselho e SEASO) devem trabalhar juntos, pois, irão refletir ações, relacionadas 

ao idoso, referente ao ano de 2011. Antonio Santo Graff pede a palavra, e expõe ao Conselho a conquista de 

sua Entidade tendo participação na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO da União. Santo Savi diz que o 

Conselho sempre participou da elaboração da LDO, Salete diz que quem sempre participa é o Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS. Os conselheiros concordam e afirmam que estarão presentes na 

capacitação, Salete segue para o próximo ponto de pauta. Que se torna o ponto 04 - Explanação das 

atribuições do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI: Salete inicia sua apresentação, 

explicando aos conselheiros as atribuições do Conselho. Expõe que na gestão passada foi proposta alterações 

no Regimento Interno do Conselho, mas que estas, não foram concluídas. Diz que o Conselho precisará 

sentar para reavaliar o Regimento, haja vista, que alguns artigos devem ser alterados. Explica ainda a 

estrutura do Conselho, sua composição, quais as competências da mesa diretora. Salete aproveita a 

oportunidade, e convida cada conselheiro Não Governamental, para falar brevemente sobre sua Entidade ou 

Organização. Salete solicita também que os conselheiros governamentais falem das secretarias a qual 

representam. Após a fala dos conselheiros, a Conselheira e Secretária, Inês de Paula, pede a palavra 

aproveitando o momento para apresentar ao Conselho à equipe da Secretaria Executiva dos Conselhos – 

SECON. Apresenta também, o Coordenador do CREAS III, Celso Beno Lunckes, que explica para o 

Conselho que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS III é um serviço de 

proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, 

bem como, um serviço especializado em abordagem social. Salete agradece, e dando continuidade, fala sobre 

a Política do Idoso no nosso Município e seu objetivo, dizendo que este CMDI deve atuar com base na 

Política do Idoso. Fala ainda sobre a legislação do Idoso e também sobre as Comissões Temáticas do 

Conselho. Inês pede a palavra, e faz menção ao art. 71 do Estatuto do Idoso, com o intuito de mostrar aos 

conselheiros o “poder” que o Conselho tem. Aproveita também para comunicar que as reuniões dos 

Conselhos em breve, serão filmadas, para facilitar e assegurar a transparência e qualidade das Atas. Dando 

seqüência passa-se ao ponto de pauta. 05) Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para 



Idosos – ILPIs: Salete fala sobre a situação das entidades de atendimento a pessoa idosa com relação ao 

Conselho, e menciona o Abrigo São Vicente. Veralucia diz entender quando Salete fala sobre esta situação, e 

diz que o Conselho precisa criar uma normatização para inscrição e fiscalização das entidades. Juceli sugere 

convidar a assistente social do Abrigo São Vicente para apresentar a Entidade e explanar sobre esta em uma 

reunião do Conselho. Salete concorda e questiona quanto à situação do Condomínio da 3ª Idade. Veralucia 

diz que há um Termo de Reordenamento e que o Condomínio se encontra em processo de reestruturação; 

Ressalta a falta de Assistentes Sociais, no quadro do município e, diz ainda, que referente à estrutura física, 

existe a necessidade de se realizar uma reforma. Explica que a SEASO está tomando providencia. Celso 

questiona a questão “Condomínio”, dizendo que o mesmo não está previsto em lei. Sugere que o Conselho 

inclua o Condomínio nas discussões, para acompanhar a situação deste. O Conselheiro Santo Savi, expõe 

que quando o Condomínio foi implantado não era uma Instituição de Longa Permanência. Ressalta que, é 

realmente necessário que haja um acompanhamento profissional, pois muitas dessas pessoas que foram 

colocadas nesse Condomínio são idosas e perderam seus vínculos familiares. A Conselheira e Diretora 

Susana concorda com Santo Savi e diz que na próxima reunião podem estar trazendo um relatório referente à 

situação do Condomínio da 3ª Idade. Inês fala que deve ser relatado tudo que já foi realizado e que ainda 

precisa ser feito para regularizar esta questão. Veralucia sugere que seja feito um resgate histórico do 

condomínio. Sugere-se, então, que seja feito encaminhamento para a Secretaria Municipal de Assistência 

Social, solicitando um relatório do Condomínio da 3ª Idade, contendo todo o seu histórico. Também, que 

seja feito encaminhamento para o Abrigo São Vicente de Paulo, solicitando a presença de um técnico para 

fazer uma explanação sobre o Abrigo ao Conselho, em Reunião Ordinária. Os encaminhamentos são 

colocados em votação pela Presidente, e aprovados por unanimidade de votos. Seguem para o próximo ponto 

de pauta 06 - Inscrições das Entidades Governamentais e Não Governamentais de atendimento ao 

Idoso (Conforme art. 48 do Estatuto do Idoso Parágrafo único): O Conselho discute a respeito das 

Entidades, lembrando que não existe resolução que preveja sobre as inscrições. É sugerido como 

encaminhamento formar uma Comissão para elaborar uma minuta de resolução para inscrição das Entidades.  

O conselheiro Antonio Santo Graff sugere que também seja formada uma Comissão para visitar o Abrigo 

São Vicente de Paulo e tomar conhecimento da situação em que se encontra o Abrigo. Santo Savi questiona 

dizendo que é o Conselho de Assistência que faz as inscrições das Entidades. Justa menciona o parágrafo 

único do art. 48 do Estatuto do Idoso, o qual prevê que as entidades de atendimentos a pessoa idosa, só 

podem realizar atendimento, se estiverem inscritas no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

independente de a Entidade estar ou não inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. A 

Conselheira Inês colabora com Justa, ressaltando que está em lei federal e fala ainda que o Conselho do 

Idoso tenha que ter este conhecimento. Maria Lucia pergunta se a proposta do Conselheiro Antonio Santo 

Graff em formar uma Comissão para visitar o Abrigo São Vicente de Paulo será efetuada. Veralucia diz que 

o Conselho deve primeiro ter conhecimento do que o Conselho precisa fazer para depois formar a comissão. 

Justa fala que referente ao encaminhamento proposto, a partir do momento que a Comissão de Projetos for 

composta, a mesma realizará a minuta de resolução dispondo sobre as inscrições das entidades, passando 

após para a plenária, a proposta desta resolução para apreciação e aprovação. A Presidente diz que a visita no 

Abrigo São Vicente de Paulo fica para outro momento e coloca o encaminhamento em votação, o qual é 



aprovado por unanimidade. Passam, então, para o ponto. 07) Composição das Comissões Temáticas: A 

Presidente Salete explica ao Conselho que este deve compor as Comissões Temáticas, e solicita a conselheira 

Veralucia, que faça uma explanação sobre o trabalho das Comissões Veralucia explica, as áreas de atuação 

de cada uma e suas principais demandas. Após discussão, as Comissões ficam compostas da seguinte forma: 

Comissão de Leis: REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS Jaime mariano, Maria Concebida de 

Rezende, Joaquim Carlos Niza, REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS Salette Padilha, Salete 

Gerardi de Lima Chrun, Santo Savi. Comissão de Orçamentos e Finanças: REPRESENTANTES 

GOVERNAMENTAIS Inês de Paula, Adelar José Valdameri, Susana Medeiros Dal Molin, Maria Concebida 

de Rezende, REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS Maria Ivonete da Silva Ferreira, Maria 

Lucia Simões, Santo da Rosa, Juceli Pansera Silveira. Comissão de Projetos e Documentos: 

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS Susana Medeiros Dal Molin, Inês de Paula, Odair Atílio 

Círico, Olivia T. C. de Oliveira (Convidada), Rubens Griep (Convidado). REPRESENTANTES NÃO 

GOVERNAMENTAIS Antonio Santo Graff, Juceli Pansera Silveira, Salete Gerardi de Lima Chrun, Ana 

Paula Andreazza, Santo Savi. Comissão de Políticas Públicas: REPRESENTANTES 

GOVERNAMENTAIS Inês de Paula, Odair Atílio Círico, Adelar José Valdameri, Maria Inês Donin Villaca 

(Convidada) REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS Santo da Rosa, Dione Maria Fogaça dos 

Santos Barth, Antonio Santo Graff, Ana Paula Andreazza (Convidada), Emílio Fernando Martini 

(Convidado). As composições são aprovadas por unanimidade. Salete prossegue para o próximo ponto de 

pauta, passando a palavra ao Celso (Coordenador do CREAS III). 8) Apresentação do Relatório do Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS III; Celso lembra que na reunião passada 

houve uma discussão polêmica a respeito do relatório do Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social - CREAS III, então irá explicar o relatório para o Conselho. Fala que recebem os encaminhamentos 

referentes aos idosos, mas estes não são colocados no relatório, pois são dados sigilosos, bem como, os 

nomes dos usuários. Explica cada tipo de violação de direitos contra o idoso, dizendo que a denúncia sempre 

corresponde a uma destas violações. Fala que no mês de junho houve 114 casos de violações contra a pessoa 

idosa. Explica que 86 casos estão em atendimento, 06 casos novos em espera e 22 casos de atendimentos 

suspensos em função da saída de Profissionais do Serviço. Explica também que devido à saída de duas 

profissionais assistentes sociais, houve mais de 50 casos de atendimento destas, que ficaram suspensos, mas 

destes, agora no mês de junho, existem apenas os 06 casos em espera. Suzana esclarece que o problema que 

o CREAS III está enfrentando com a falta de técnicos de Serviço Social, está sendo enfrentado por outros 

Programas e Serviços também; a Área de Proteção Especial se encontra em uma situação delicada. A 

Secretaria aguarda o concurso de 2010, pois, referente ao concurso passado, todos os profissionais de 

Serviço Social já foram chamados. Explica ainda, que a falta não é apenas de assistentes sociais, mas de 

outros profissionais também. Inês expõe que esteve com o Prefeito explicando esta situação, e que o mesmo 

exigiu urgência para solucionar esta problemática e atender a demanda junto aos CREAS III. Diz que a 

SEASO estará remanejando alguns profissionais. Veralucia ressalta que as reposições já estarão sendo 

atendidas antes mesmo do concurso, através de remanejamento, conforme a Secretária expôs. Santo Savi 

questiona qual a real demanda do CREAS III. Celso fala que em maior número, 114 idosos entre casos 

abertos e em atendimento; mais de 70 casos de pessoas em situação de rua; e que há também, os casos de 



mulheres agredidas. Explica que existem casos que estão sendo atendidos desde 2008, sem estar resolvidos, e 

dá alguns exemplos. Diz que o serviço é de garantia de direitos, não só pessoas que necessitam de assistência 

social, mas pessoas que precisam ter seus direitos efetivamente garantidos. Salete questiona sobre a demanda 

reprimida e Celso fala que os casos mais urgentes estão sendo atendidos. Inês ressalta, que de imediato estão 

“pedindo socorro” às outras Secretarias, para fazer o atendimento necessário. Suzana expõe ao Conselho, que 

são várias as questões que geram a violência, portanto, a integração das políticas é de extrema importância. 

Celso diz que quanto ao de abuso financeiro, este diminuiu, devido à intervenção das instituições bancárias. 

Sugere que seja utilizada a mídia, como trabalho de comunicação social mais intensa, para que haja o 

enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. A presidente pede a palavra e explica que devido ao 

horário, é necessário prosseguir e diz que na próxima reunião o conselho terá como pauta novamente o 

relatório do CREAS III. Passa para o próximo ponto. 09) Delegados para IV Encontro Temático Macro 

Regional dos Direitos da Pessoa Idosa: Justa explica ao Conselho sobre a alteração do IV Encontro, que 

não será realizado em Foz, e que também foi alterada a nomenclatura pois não será mais macro e sim: IV 

Encontro Regional dos Direitos da Pessoa Idosa de Cascavel, realizado em Cascavel com data prevista de 

14/09/2010. Fala ainda que a SETP enviasse um ofício disponibilizando mais 6 vagas para delegados 

governamentais e não governamentais, totalizando 18 vagas para o município de Cascavel para o 4° 

Encontro Regional dos Direitos da Pessoa Idosa, no dia da Conferência foram eleitos 3 delegados titulares 

governamentais e 3 delegados titulares não - goventamentais, por isso, os delegados não governamentais 

eleitos como suplentes na Conferência passarão a ser titulares, e será necessário eleger mais três titulares e 

mais suplentes nesta reunião. Justa diz que a bancada governamental já esta completa e precisa ser 

referendada por este conselho. Em discussão, o Conselho aprova os seguintes conselheiros para participar do 

IV Encontro: Dione Maria Fogaça dos Santos Barth - Titular Não-Governamental; Santo Savi - Titular Não-

Governamental; Ana Paula Andreazza - Titular Não-Governamental; Salete Gerardi de Lima Chrun, 

Suplente Não-Governamental, e referenda os conselheiros governamentais 10) Indicação e homologação de 

02 Conselheiros não governamentais para compor a Comissão Organizadora do IV Encontro 

Temático Regional: A Secretária Executiva dos Conselhos lembra, conforme citado no ponto de pauta 

anterior, a alteração da nomenclatura do IV Encontro; informa que a SETP solicitou que o CMDI indique 02 

Conselheiros não governamentais para compor a Comissão Organizadora do IV Encontro Regional dos 

Direitos da Pessoa Idosa de Cascavel, que estará se reunindo sexta-feira (23/07) na SETP. Santo da Rosa e 

Ana Paula Andreazza se dispõe a compor a Comissão. A plenária aprova e referenda ambos. 11) Ofício 

011/2010 advindo da Instância de Controle Social – ICS: Justa explica ao Conselho o que é a Instância de 

Controle Social – ICS do Programa Bolsa Família, e como é composta, ressaltando que o CMDI tem direito 

a uma vaga de Titular e uma de Suplente na ICS. Explica também que como houve a eleição da gestão, os 

dois representantes do CMDI saíram, e as vagas precisam ser preenchidas. O Conselho elege Susana 

Medeiros Dal Molin como representante Titular e Dione Maria Fogaça dos Santos Barth como representante 

Suplente. 12) Ofício 025/2010 – DSMAS advindo da Secretaria de Assistência Social: Justa diz que a 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO solicita que este conselho disponibilize um 

representante governamental e um não governamental para participar dos encontros das modalidades de 

atendimento ao idoso. A Conselheira Inês de Paula explica ao Conselho o sistema de Informatização da Rede 



de Serviços de Assistência Social - IRSAS.  A Conselheira Suzana sugere que o representante governamental 

seja de outra Secretaria. A Plenária aprova por unanimidade os Conselheiros Odair Atílio Cirico – Secretaria 

Municipal de Cultura, e, Maria Lúcia Simões, Associação dos Profissionais de Serviço Social de Cascavel - 

APROSSC. 13) Informes Gerais: Salete traz ao conhecimento os seguintes informes: a) O Município de 

Cascavel está respondendo uma pesquisa referente aos serviços existentes no Paraná para a população 

Idosa: O Ministério Público do Paraná – Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos 

Direitos do Idoso, a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná – AMOP e o Conselho Estadual dos 

Direitos do Idoso – CEDI, em parceria, pretendem, com esta pesquisa, verificar onde e quais serviços são 

necessários, prestando orientação no cumprimento das previsões do Estatuto do Idoso, e, no que for possível, 

intervir junto à órgãos públicos estaduais e federais para tanto.  b) Comunicação Interna - C.I. 001/2010 

advindo da Secretaria de Esporte e Lazer – Justificativa de Faltas: Ana Maria Valiati Sostisso comunica 

o CMDI através da Comunicação Interna - C.I. 001/2010, que estará afastada do trabalho entre 07/06/2010 à 

08/09/2010 por motivo de Licença Prêmio. Assim sendo, não poderá comparecer as reuniões do Conselho. c) 

Ofício n° 026/2010 - Alteração da programação semanal do Centro de Convivência de Idosos I e II; A 

Presidente fala que o Centro de Convivência de Idosos informou através do ofício n° 026/2010, que houve 

uma alteração da programação semanal das atividades desenvolvidas no Centro de Convivência de Idosos I e 

II. A programação consta anexa ao ofício. d) Disponibilizado e-mail institucional para o CMDI; Justa 

informa ao Conselho, que foi disponibilizado ao CMDI, e-mail institucional, sendo este: 

cmdi@cascavel.pr.gov.br. e) 01/10– Dia Nacional do Idoso. Salete lembra à Plenária que dia 01/10 é o Dia 

Nacional do Idoso e que este conselho precisa planejar o que será feito referente a esta data. A Conselheira 

Inês traz como sugestão, que para a próxima reunião, a Secretaria Executiva dos Conselhos traga para cada 

Conselheiro uma folha constando dados como: e-mail do Conselho, telefone da Secretaria Executiva dos 

Conselhos - SECON, siglas entre outras informações necessárias para conhecimento dos Conselheiros. A 

Presidente do Conselho convida a todos os Conselheiros para participar do 4º Festival de Música da Terceira 

Idade – Fest FAG, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2010, no Anfiteatro da Fundação Assis 

Gurgacz - FAG. Inês lembra os Conselheiros da Capacitação, referente à LDO/2011. Suzana diz que o 

material será disponibilizado no e-mail dos conselheiros. Salete agradece a presença de todos os 

Conselheiros e encerra a reunião ás 17h08, e eu, Damaris Pereira Falcão, lavro a presente Ata que será 

assinada por mim e pela Presidenta. 

 


