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Reunião Ordinária 

                            ATA N° 09 - 15.09.2010 
 

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dez, ás 14h05 reuniram-se na sala de reuniões do 3° 1 

piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – 2 

CMDI, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Apreciação e Aprovação das Atas das reuniões 3 

anteriores (21.07.2010) e (17.08.2010); 2) Posse de Conselheiros; 3) Apresentação e discussão do 4 

Relatório do CREAS III; 4) Apresentação e discussão do relatório do Abrigo São Vicente de 5 

Paulo; 5) Ofício n°189 advindo da SEASO referente ao Condomínio da Terceira Idade; 6) Parecer 6 

referente à visita no “Abrigo São Rafael”; 7) Dia Internacional do Idoso 01/10/2010; 8) Informes 7 

Gerais. A Presidente do Conselho Municipal Salete Gerardi de Lima Chrun cumprimenta a todos e 8 

comunica que a estagiária Ana Paula Zorik está em seu ultimo dia de estágio curricular do curso de 9 

Serviço Social e irá aplicar um questionário para que os conselheiros respondam. Em seguida, Salete, 10 

apresenta as estagiárias da Secretaria Executiva dos Conselhos Andréia Eveline de Souza e Jessica 11 

Mayara Ternopolski, após, passa-se ao ponto de pauta 1) Apreciação e Aprovação das Atas das 12 

reuniões anteriores (21.07.2010) e (17.08.2010): A ata do dia 17.08.2010, é aprovada sem alterações, 13 

tendo em vista que esta ata já foi aprovada pelo CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social e 14 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salete pede á estagiária Ana 15 

Paula Zorik que leia a ata do dia 21/07/2010. Após ser lida a ata é colocada em apreciação. Salete 16 

solicita que na linha 28 seja substituída a palavra “discurso” por “fala”. Todos concordam e a mesma é 17 

aprovada por unanimidade. Passa-se ao ponto de pauta 2) Posse de Conselheiros: Salete empossa a 18 

Conselheira Oliva Cegognini de Oliveira, representante do CRP - Conselho Regional de Psicologia. 19 

Passa-se então, o ponto de pauta. 3) Apresentação e discussão do Relatório do CREAS III: A 20 

Presidente do CMDI passa a palavra para Celso Lunkes, Coordenador do CREAS III – Centro de 21 

Referência Especializado de Assistência Social, para que ele faça uma explanação sobre o relatório, 22 

Celso explica que o serviço melhorou muito, com a criação do CREAS – Centro de Referência 23 

Especializado de Assistência Social Pop Rua. Celso Explica também, que o grande problema é a 24 

questão das drogas ilícitas, que os idosos estão sofrendo com alguns dos seus familiares, que são 25 

usuários e dependentes de drogas ilícitas. Salete questiona o que poderia estar sendo feito para amenizar 26 

ou resolver essa situação. Celso responde que não há muito que fazer, mas que uma das possíveis 27 

soluções pode ser o trabalho intersetorial entre a rede de serviços. A Gerente da Área de Proteção Social 28 

Especial Lenita Teresinha S. da Veiga, relata que esteve participando do Seminário realizado pelo 29 

Conselho Municipal Anti Drogas-COMAD na data de 13/09/2010, e na ocasião foi discutido que há 30 

recursos financeiros disponíveis no âmbito federal, e que as Secretarias Municipais se organizem e 31 

apresentem projetos, para pleitear estes recursos. A Diretora Social e Conselheira Susana Medeiros Dal 32 

Molin relata que esteve em Londrina na data de 14/09/10 para conhecer um serviço chamado “Sinal 33 

Verde”, Susana faz um esboço deste serviço e diz que em Cascavel o Serviço de Busca Ativa às pessoas 34 

que fazem uso de álcool e drogas e estão em situação de rua, será realizada pelo CREAS – Centro de 35 



Referência de Assistência Social Pop e também que a SEASO – Secretaria da Assistencia Social, fez 36 

Convênio com a Entidade Albergue Noturno André Luis o qual irá atender até 20 pessoas perfil da 37 

Política de Assistencia Social, que estiverem em trânsito no Município. Com relação à questão da saúde, 38 

Susana diz que quer contribuir com Celso para responder o questionamento feito por Salete sobre o que 39 

fazer com os usuários e dependentes de drogas ilícitas, Susana explica que foi discutido com Secretário 40 

Municipal de Saúde, Dr. Ildemar Marino Canto, a questão das drogas ilícitas, da saúde mental, da 41 

questão do atendimento por parte de um psiquiatra, porém, segundo o Secretário Ildemar explicou que 42 

no quadro da saúde existe apenas um psiquiatra credenciado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, para 43 

atender todo o Município de Cascavel. Mara L. R. Zachi da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, 44 

diz que realmente não há psiquiatras suficientes para dar conta de toda a demanda, e que este é um 45 

problema nacional e que mesmo quem tem condições financeiras de custear a consulta com este 46 

profissional, tem que aguardar uns trinta dias para serem atendidos, diz também que o Município esta 47 

aguardando e contando com a realização do concurso público que está agendado para acontecer em 48 

10/10/2010. Celso diz que esse tema deve ser discutido em conjunto com as Secretarias. Salete agradece 49 

ao Coordenador do CREAS III, e passa ao ponto de pauta. 4) Apresentação e discussão do relatório 50 

do Abrigo São Vicente de Paulo: A Presidente Salete solicita ao Presidente da Entidade Abrigo São 51 

Vicente de Paulo, Aléssio Dalla Costa que faça uma explanação dos relevantes serviços prestados pelo 52 

Abrigo. Sr. Aléssio inicia a fala dizendo que o Abrigo São Vicente de Paulo, funciona a 33 anos em 53 

Cascavel, que atualmente acolhem 38 idosos, que o Abrigo conta com uma equipe composta por uma 54 

enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, três técnicas em enfermagem, uma assistente social, uma 55 

nutricionista, uma fisioterapeuta e onze de serviços gerais. Explica que quanto a questão dos Benefícios 56 

e/ou aposentadorias recebidos pelos abrigados, 30% do valor fica depositado em conta bancária. Salete 57 

diz que alguns idosos tem condições de sair e vão à bailes, questiona se nestes casos quando os idosos 58 

são independentes o dinheiro fica com eles. Sr. Aléssio responde que quando eles necessitam, eles 59 

precisam dizer para que e quanto necessite e então esse dinheiro é entregue a eles. Salete pergunta se 60 

todos os abrigados ali não têm família, ou se alguns recebem visita de familiares. Sr. Aléssio diz que 61 

eles não têm família. E que se tivessem a Assistente Social que trabalha no Abrigo faria o trabalho de 62 

reinserção familiar para que esta assuma suas responsabilidades. Celso Lunkes fala da observância da 63 

lei, a qual prevê que os filhos têm obrigação com seus idosos. O Sr. Aléssio encerra sua fala 64 

agradecendo a oportunidade e convidando a todos para realizarem visita ao Abrigo. Salete agradece a 65 

vinda do presidente do Abrigo, Sr. Aléssio, e lembra a plenária que se alguém tiver alguma dúvida o 66 

relatório mensal do Abrigo fica à disposição para consulta na Secretaria Executiva. Em seguida passa-se 67 

ao ponto de pauta 5) Ofício n°189 advindo da SEASO referente ao Condomínio da Terceira Idade: 68 

A Conselheira e Diretora Social Susana faz a leitura do oficio nº 189 e explica que uma equipe de 69 

engenheiros juntamente com o Prefeito Municipal de Cascavel Edgar Bueno, a Secretária de Assistência 70 

Social Inês de Paula, a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI Salete Gerardi 71 

de Lima Chrun e ela própria, estiveram no Condomínio da Terceira Idade, e puderam observar algumas 72 

dificuldades, e que o Prefeito determinou que as reformas fossem feitas o quanto antes. A Coordenadora 73 

do Condomínio da Terceira Idade, Ana Angelina Batalha, explica que os idosos não querem mudar de 74 



bloco depois da reforma, eles querem permanecer no mesmo local, pois é ali suas “casinhas”. Susana 75 

diz que vai ser asfaltado e que o Prefeito já assinou toda a documentação necessária e, que para a 76 

reforma, já foi liberado R$ 100.000,00 (cem mil reais) e ainda que em frente ao salão multiuso seja 77 

colocado um ponto de ônibus, para facilitar o acesso dos idosos. Salete diz que não pode ser só uma 78 

promessa política, que este recurso seja realmente empregado na reforma. A Secretária de Assistência 79 

Social Inês de Paula diz que dentro de mais ou menos quinze dias, as obras terão início. Susana diz que 80 

serão reformadas 33 casas em três etapas, para maior conforto e qualidade de vida, destes idosos. Salete 81 

relata a todos que o Prefeito Edgar Bueno, disse que irá atrás de uma academia para implantar no 82 

Condomínio da Terceira Idade. A Secretária Inês de Paula, afirma que o Prefeito vai fazer de tudo para 83 

que isso ocorra. Sr. Aléssio questiona quem será o responsável por estas reformas e Inês responde que 84 

será a Companhia de Habitação de Cascavel - COHAVEL, com o Engenheiro Marcos. Passa-se ao 85 

ponto 6) Parecer referente à visita no “Abrigo São Rafael”:  Salete explica que quando o CMDI, for 86 

realizar uma visita em alguma entidade seria interessante avisar a entidade antes. Ana Angelina Batalha 87 

fala que em primeiro momento concorda com a presidente, porém se a visita for realizada para 88 

verificação de denúncias, então deve ser feito, sem aviso prévio. Sr. Aléssio diz que concorda com Ana, 89 

pois senão, o CMDI chegará ao local e estará tudo “bonitinho”. Susana relata que nesta visita ao São 90 

Rafael, num primeiro momento, foi constrangedor, porém, depois, tornou-se uma visita muito 91 

proveitosa, e diz que convidou as pessoas responsáveis a comparecerem na SEASO, e depois de alguns 92 

dias estas pessoas estiveram na Secretaria, em busca de informações, para regularizar este Serviço de 93 

Acolhimento a idosos. Susana explica também que, este “Abrigo” não é somente para idosos, pois tem 94 

pessoas acamadas. Susana diz que está preocupada, pois, segundo os responsáveis pelo local, quem esta 95 

levando estas pessoas acamadas para este “Abrigo” é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 96 

SAMU. Mara L. R. Zachi esclarece que o SAMU é um atendimento móvel de Urgência, quando 97 

acionado ele tem que prestar o atendimento no local da ocorrência e levar o paciente para o 98 

pronto de atendimento continuado e o retorno desses pacientes não é realizado pelo SAMU e 99 

sim pelos familiares ou pelo serviço de Transporte Eletivo da SESAU – Secretaria Municipal 100 

de Saúde. A Conselheira Roseli Fleck Schuck informa à plenária que foi passado para o Ministério 101 

Público, o relatório da SESAU, sobre toda esta situação, e que realmente este “Abrigo” esta em 102 

funcionamento irregular. Salete solicita que a Secretária Executiva dos Conselhos, Justa Alves dos 103 

Anjos Chesca faça a leitura do parecer. Após a leitura do parecer, a plenária tem como encaminhamento 104 

que seja acionado o Ministério Público, através de ofício, tendo como anexos os relatórios: da Comissão 105 

que fez a visita e da Vigilância Sanitária, e também oficio ao Conselho Municipal de Assistência Social 106 

- CMAS, referente às pessoas que estão abrigadas no referido “abrigo” que são perfil da Política de 107 

Assistencia Social. Passa-se ao ponto 7) Dia Nacional do Idoso 01/10/2010: A Presidente diz que tem 108 

receio de fazer algo por ser ano eleitoral e preocupa-se que os idosos sejam “usados”. E propõe que 109 

todos os coordenadores de grupos da terceira idade, juntamente com o Conselho se encontrem na 110 

Fundação Assis Gurgacz, no Centro de Convivência dos Idosos, para um “Café com Atitude” 111 

patrocinado pela SEASO para decidirem em conjunto o que fazer com relação ao Dia Internacional do 112 

Idoso. E que fique agendado para a data de 21/09/2010, Terça-Feira ás 08h30. Questiona a plenária, 113 



que concorda plenamente com a sugestão da presidente. Em seguida passa-se ao ponto 8) Informes 114 

Gerais: Susana comenta sobre o Baile da Primavera promovido pela SEASO através do Centro de 115 

Convivência dos Idosos – CCI no dia 29/09/2010 na Asservel. Justa fala sobre o Oficio advindo da 116 

Associação de Moradores dos Bairros Itaipu/Caravelli (Grupo do Lago – Terceira Idade), solicitando a 117 

desistência da vaga no CMDI. Justa diz que neste momento está como informe, mas que para a próxima 118 

reunião virá como pauta. Salete lê um convite enviado pela Farmácia Estrela convidando os idosos para 119 

uma série de exames a ser realizado no dia 29 de Setembro de 2010 das 09h00 ás 17h00 no Clube 120 

Comercial. Salete faz menção à lista de aniversários do mês, registrando a passagem do aniversário da 121 

Conselheira Juceli Pansera Silveira. Susana fala da Capacitação ofertada pela SEASO, a qual é 122 

destinada aos trabalhadores da rede sócioassitênciais, Entidades, Serviços, Programas e Projetos, 123 

Conselheiros de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Direitos do Idoso e 124 

Conselho Tutelar, que terá início amanhã 16/09/2010 ás 08h30 no Auditório da Prefeitura Municipal de 125 

Cascavel. Lenita fala do seminário do PETI a ser realizado no dia 10/11/2010 no auditório da UNIPAR 126 

(Universidade Estadual do Paraná) e por fim Salete ressalta sobre a pesquisa da estagiária Ana Paula 127 

Zorik e fala sobre uma cartilha que ela irá entregar para cada um dos presentes. Em seguida Salete 128 

agradece a presença de todos os Conselheiros e encerra a reunião ás 16h30, e eu Jéssica Mayara 129 

Ternopolski, lavro a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela Presidenta. 130 



 


