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                                            Reunião Ordinária 

          ATA N° 11 – 17.11.2010 
 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e dez, ás 14h05 reuniram-se na sala de 1 

reuniões do 3° piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, os membros do Conselho Municipal 2 

dos Direitos do Idoso – CMDI, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Apreciação e 3 

Aprovação da Ata da reunião anterior (20.10.2010); 2) Ações desenvolvidas na área da 4 

Pessoa Idosa – SEMUC; 3) Apresentação CREAS Pop; 4) Apresentação do Relatório do 5 

CREAS III; 5) Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de Projetos referente aos 6 

“abrigos para idosos”; 6) Informes Gerais. A presidente Salete Gerardi de Lima Chrun inicia 7 

a reunião agradecendo a presença de todos, comunicando que a Rede Paranaense de 8 

Comunicação – RPC estará presente na reunião de hoje fazendo filmagens e fotos, em seguida, 9 

coloca a pauta em apreciação, a Secretária Executiva dos Conselhos Justa Alves dos Anjos 10 

Chesca solicita a seguinte inversão de pauta: que o ponto nº 2 passe a ser ponto nº 3 e que o nº 11 

3 passe a ser ponto nº 2, tendo em vista que, a Equipe da Secretaria Municipal de Cultura - 12 

SEMUC ainda não se faz presente. A Conselheira Ana Maria Valiati Sostisso solicita a 13 

inclusão de pauta referente ao atendimento aos idosos da Unidade Básica de Saúde – UBS 14 

do Parque São Paulo, a Presidente coloca a pauta em aprovação e a mesma é aprovada por 15 

unanimidade, dessa forma a pauta passa a ter a seguinte ordem: 1) Apreciação e Aprovação 16 

da Ata da reunião anterior (20.10.2010); 2) Apresentação CREAS Pop; 3) Ações 17 

desenvolvidas na área da Pessoa Idosa – SEMUC; 4) Apresentação do Relatório do 18 

CREAS III; 5) Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de Projetos referente aos 19 

“abrigos para idosos”; 6) Atendimento aos idosos da Unidade Básica de Saúde – UBS do 20 

Parque São Paulo; Salete então, passa ao ponto 1) Apreciação e Aprovação da Ata da 21 

reunião anterior (20.10.2010): A Presidente deste Conselho solicita que a Secretária 22 

Executiva dos Conselhos leia a referida ata, após a leitura Salete coloca a ata em apreciação, o 23 

vice-presidente deste Conselho Emílio Fernando Martini solicita que na linha 19 seja 24 

substituída a palavra “idoso” por “representante”, sem mais alterações a ata é aprovada por 25 

unanimidade. Salete agradece a Secretária Municipal de Cultura, Judet Bilibio pela presença e 26 

ressalta a importância de que todas as Secretarias sejam parceiras enquanto Políticas 27 

Intersetoriais, passando então para o ponto 2) Apresentação CREAS Pop: O Psicólogo Carlos 28 

Henrique Ribeiro Domingues se apresenta e apresenta também a Coordenadora e Assistente 29 

Social Rosimeri Maciel ambos do Centro de Referência Especializado para população em 30 

situação de rua – CREAS Pop e inicia a sua apresentação projetada em multimídia, explica o 31 

que é Assistência Social, e diz que o Sistema Único de Assistência Social – SUAS é que 32 



determina como deve ser atualmente a Assistência Social no Brasil, que é dividida em Proteção 33 

Social Básica que é de caráter preventivo, Proteção Social Especial de caráter protetivo, que é 34 

dividida em média e alta complexidade, acrescenta que o CREAS Pop é um Serviço de 35 

Proteção Social Especial de média e alta complexidade. Ressalta ainda que o CREAS Pop seja 36 

um Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, que tem por finalidade assegurar o 37 

atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de relações sociais e habilidades 38 

pessoais, com o intuito de fortalecer vínculos interpessoais ou familiares que oportunizem a 39 

construção de novos projetos de vida; deve ofertar atendimento voltado à análise das 40 

fragilidades dos usuários, acompanhamento individual e grupal e encaminhamentos a rede 41 

socioassistencial e das demais políticas públicas, tendo em vista a inclusão em uma rede de 42 

proteção social. A atenção ofertada deve contribuir para ações de (re) inserção familiar ou 43 

comunitária e construção de novos projetos de vida de pessoas em situação de rua, pautada na 44 

postura de respeito às escolhas individuais de cada sujeito; tem serviço de abordagem social 45 

que vai até a pessoa que está em situação de rua e a convida para conhecer o CREAS Pop onde 46 

são prestados serviços de alimentação, bem como, espaço para condição de higiene, que o 47 

CREAS Pop serve de endereço institucional para que as pessoas possam receber 48 

correspondência e também para cadastro em vagas de empregos, serve como telefone 49 

institucional para que possam manter contato com os seus familiares e contam ainda com um 50 

espaço para guardar pertences. Explana que o público alvo do CREAS Pop são famílias e 51 

indivíduos em vivência de ruas, famílias e indivíduos em situação circunstancial de rua, 52 

trecheiros, peregrinos, moradores de rua há muito mais tempo e que tem uma história de vida 53 

marcada por violência; explica também das dificuldades encontradas, como as faltas de vagas 54 

de empregos, faltas nas vagas da rede de saúde, especialmente na área da saúde mental, a 55 

discriminação, a violência contra a população de rua. Finalizando sua apresentação deixa um 56 

poema de Manuel Bandeira (de 1947) para reflexão “O Bicho” e entrega alguns folders e 57 

jornais do CREAS Pop. A Conselheira Oliva T. Cegognini de Oliveira questiona como esta a 58 

demanda, Carlos Henrique responde que a Casa de Passagem esta sempre lotada. A Secretária 59 

Municipal de Assistência Social Inês de Paula, relata que está faltando alguns funcionários 60 

devido ao atraso do concurso público, mais que será sanada tão logo seja convocados os 61 

candidatos aprovados pelo concurso. Informa que o Serviço Nacional de Aprendizagem 62 

Comercial – SENAC fez uma parceria com a Prefeitura Municipal de Cascavel e que serão 63 

encaminhadas as pessoas atendidas no CREAS Pop e Casa de Passagem, a participarem de 64 

capacitações para qualificação profissional e posteriormente inseridos no mercado de trabalho 65 

A Presidente agradece a presença dos Coordenadores do CREAS Pop na reunião e eles se 66 

colocam a disposição para sanar qualquer dúvida. Passa-se então para o ponto de pauta 3) 67 

Ações desenvolvidas na área da Pessoa Idosa – SEMUC: A Secretária Municipal de Cultura 68 



Judet Bilibio relata as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC, 69 

que atende ao público em geral. A Diretora de Patrimônio Terezinha Nunes Braga elenca 70 

algumas atividades desenvolvidas pela SEMUC referente à pessoa idosa, cita o Museu de Arte 71 

de Cascavel – MAC que trabalha com os idosos e o Museu de Imagem e Som – MIS, onde os 72 

idosos identificam as fotos e contam um pouco da nossa história. Apresenta a escritora Sra. 73 

Anna Luzia Maran esposa do Conselheiro deste Conselho Sr. Santo Cardoso que esta entre os 74 

visitantes, e é uma grande parceira da SEMUC nas ações desenvolvidas com os idosos, relata 75 

também que foi realizado um Curso de Dança de Salão, com a participação de muitos idosos 76 

cujo encerramento com formatura será no próximo sábado dia 20/11/2010 no Parque de 77 

Exposições Celso Garcia Cid. A Conselheira Dione Mª Fogaça dos Santos Barth, fala sobre o 78 

Curso de Inclusão Digital que está um sucesso e parabeniza a SEMUC. Teresinha expõe em 79 

multimídia fotos de alguns eventos. A Secretária Judet fala que sempre que a Secretaria de 80 

Cultura realiza alguns eventos, todos os idosos estão convidados para participar. O Conselheiro 81 

Santo da Rosa fala do livro de poemas que foi confeccionado com poemas escritos pelos idosos 82 

inclusive por ele e sua esposa Anna. Teresinha solicita que Sra. Anna leia um de seus poemas. 83 

Salete agradece a SEMUC, a Secretária Judet e a Diretora Teresinha pela visita e pelas 84 

informações, a Secretária Judet diz que é uma honra participar da reunião do CMDI e se coloca 85 

a disposição. Passando então ao ponto 4) Apresentação do Relatório do CREAS III: Salete 86 

diz que o relatório do CREAS III – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 87 

III está a disposição na Secretaria Executiva dos Conselhos caso haja qualquer dúvida. Inês de 88 

Paula faz a apresentação do relatório, e explica que o Coordenador do CREAS III Celso Lunkes 89 

não pode estar presente, pois, esta atendendo uma situação de emergência envolvendo uma 90 

idosa. Inês fala dos casos atendidos, ressalta que só há cinco casos na lista de espera, que são 91 

casos de negligência, mais que já estão todos encaminhados e que a situação do CREAS III 92 

encontra-se estável. A Conselheira Maria Lúcia Simões, pergunta se há profissional da área de 93 

Psicologia, lembra que antes não tinha e que a Assistente Social estava fazendo hora extra, Inês 94 

fala que antes das férias coletivas serão convocados os profissionais para assumir a devida 95 

função, sem mais dúvidas Salete passa ao ponto 4) Apreciação e aprovação do parecer da 96 

Comissão de Projetos referente aos “abrigos para idosos”: Salete solicita que Inês de Paula 97 

leia os relatório das visitas, após, Inês lê a plenária o parecer da Comissão no qual consta que: 98 

seja oficiado a Vigilância Sanitária e ao Corpo de Bombeiros para que verifiquem se o mesmo 99 

esta de acordo com suas normas; seja encaminhado ao Ministério Público; que seja solicitado 100 

ao Conselho Municipal de Saúde – CMS, informações a cerca deste “abrigo” se o mesmo está 101 

inscrito no CMS. Salete coloca o parecer em apreciação. A Conselheira Maria Lúcia explana 102 

que o CMS não inscreve nem registra as entidades, diferente dos outros Conselhos Municipais 103 

e que também não libera recursos para as entidades, que somente aprova o credenciamento de 104 



serviços junto ao Sistema Único de Saúde - SUS. Então pede para que se retire do parecer o 105 

encaminhamento para o Conselho Municipal de Saúde, que se deve notificar o Secretário 106 

Municipal de Saúde Dr. Ildemar, bem como, a Secretaria Municipal da Saúde sobre esse 107 

“abrigo”, para verificar a questão da Vigilância Sanitária. Salete coloca a sugestão da 108 

Conselheira Maria Lúcia: retirar o encaminhamento para o Conselho Municipal de saúde – 109 

CMS, e que se envie apenas ao Secretário Municipal de Saúde, a plenária aprova por 110 

unanimidade. A Conselheira Oliva relata que nesse abrigo os idosos têm vínculo com seus 111 

familiares, Maria Lúcia questiona se eles recebem visitas. Salete fala que sim. Maria Lúcia 112 

comenta que o CMDI, deve se preocupar não só com as necessidades básicas do idoso, e sim 113 

com as necessidades afetivas. Oliva, fala que há bastante afetividade, que há vínculo familiar, 114 

que alguns deles vão passar o final de semana com a família, que o ambiente é aconchegante e 115 

que todos eles se comunicam bem. Maria Lúcia lembra também que essa “entidade” deverá ter 116 

o Registro junto ao Conselho. A Presidente Salete fala que todos os abrigos e grupos que 117 

atendem a pessoa idosa, deverão ter os Registros no CMDI, que este Conselho, através das 118 

Comissões estará emitindo uma nova Resolução referente aos registros. Maria Lúcia, fala que o 119 

Conselho, tem que comunicar ao Ministério Público para dar transparência nas ações deste 120 

Conselho, haja vista que, o Conselho tem conhecimento da situação e está agindo. A presidente 121 

então coloca em votação as duas propostas, a primeira de encaminhar a denúncia ao Ministério 122 

Público, à Vigilância Sanitária e ao Corpo de Bombeiro, e notificar ao Secretário Municipal de 123 

Saúde. A segunda de não enviar ao Ministério Publico e sim enviar apenas para a Vigilância 124 

Sanitária, ao Corpo de Bombeiros e notificar ao Secretário Municipal de Saúde. A segunda 125 

proposta é aprovada com seis votos favoráveis, sendo dois votos contrários e uma abstenção.  126 

Inês de Paula lê o segundo relatório da visita ao “abrigo São Rafael” que por sinal é o mesmo 127 

“abrigo” da visita do dia 25 de agosto de 2010 e houve mudança de endereço, após lê o 128 

segundo parecer no qual diz que: seja oficiado à Vigilância Sanitária e ao Corpo de Bombeiros 129 

para que realizem visita no referido “abrigo”; seja novamente encaminhado ao Ministério 130 

Público, pois houve a mudança de endereço; seja agendada a visita com o Prefeito Municipal 131 

de Cascavel, com o Secretário Municipal da Saúde e com a Secretária Municipal de Assistência 132 

Social para tratar dessa demanda e que após a reunião com o Prefeito que seja agendado uma 133 

conversa com o Dr. Ângelo Mazzuchi Santana Ferreira Promotor de Justiça da 9ª Promotoria. 134 

Salete coloca o parecer em apreciação. A Conselheira Oliva, fala que recebeu ligação deste 135 

“abrigo” solicitando doação de fraldas ou dinheiro, Salete comenta que a Televisão Rede 136 

Paranaense de Comunicação - RPC entrou em contato com ela para saber informações sobre 137 

esse “abrigo”, pois, também receberam ligação solicitando doação e que por isso vieram fazer 138 

as filmagens durante esta reunião, porém deve ter tido algum imprevisto, pois, não 139 

permaneceram. Inês fala da grande preocupação com esses “abrigos” que estão em 140 



funcionamento, que será necessário saber quem são os idosos que estão naquele local, bem 141 

como, quem são suas famílias, pois a família terá que responder por eles. Explica também que 142 

já foram feitos todos os encaminhamentos necessários e que a sede do Programa Reabilitação 143 

Baseada na Comunidade – RBC e o Centro dia será feita, para que os idosos passem o dia todo 144 

neste local e que possam voltar às suas casas a noite. Oliva relata a situação presenciada no 145 

“abrigo”, que as pessoas ficam trancadas, com cadeados no portão, que pedem para sair, porém, 146 

não são ouvidos. Emílio ressalta que O CMDI não pode ir lá e fechar a casa, e questiona onde 147 

aqueles idosos que vivem lá vão ficar. A Conselheira Ana Maria corrobora a fala da Inês 148 

quando a mesma ressalta a necessidade de se descobrir o nome dos idosos que vivem lá e 149 

procurar pelos seus familiares, que esses têm que responder por eles. Salete coloca em votação 150 

duas propostas a primeira segundo o parecer da Comissão que é de enviar ofício para 151 

Vigilância Sanitária e ao Corpo de Bombeiro, para que realizem visita no “abrigo”, que seja 152 

enviado ao Ministério Público, pois houve a mudança de endereço, que seja agendada reunião 153 

com o Prefeito Municipal, com a Secretária Municipal de Assistência Social e com o Secretário 154 

Municipal de Saúde para expor a situação e tratar dessa demanda, e após isso agendar uma 155 

conversa com o Dr. Ângelo Mazzucchi, promotor de justiça da 9ª promotoria. A segunda 156 

proposta que é se envie somente ao Ministério Público o parecer mostrando que foi feita a 157 

visita no local.  A primeira proposta é aprovada, com seis votos favoráveis, um contrário e duas 158 

abstenções. Passando então ao ponto 5) Atendimento aos idosos da UBS – Unidade Básica 159 

de Saúde do Parque São Paulo: Ana Maria Valiati Sostisso, comenta uma situação que 160 

ocorreu com ela e com sua sogra, que ambas foram a Unidade Básica de Saúde do Parque São 161 

Paulo e que “os idosos” que freqüentam a Unidade ficam “retraídos” e quando os funcionários 162 

da UBS chamam para o atendimento, não chamam em voz alta, que os funcionários deveriam 163 

vim mais a frente, falar num tom mais alto, pois, muitas vezes eles não ouvem. A presidente 164 

pergunta se há mais reclamações sobre o atendimento da Unidade, Ana Maria diz que sim que 165 

muitas outras pessoas reclamaram que não ouvem o chamado. Sugere que o Conselho faça 166 

visita no local. A Conselheira Maria Lúcia coloca que também há falha no cumprimento do 167 

Estatuto do Idoso: no seu art. 3º inciso I – “atendimento preferencial imediato e individualizado 168 

junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população”. Salete então sugere 169 

que seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Saúde, com um alerta para que eles 170 

priorizem o idoso nos seus atendimentos, com relação a questão levantada pela Conselheira 171 

sobre a UBS do Parque São Paulo. A Presidente coloca a proposta em votação que é aprovada 172 

com uma abstenção, e então se passa ao ponto 6) Informes Gerais: a) Cadastro dos Grupos - 173 

Resolução 002/2008: Salete diz será disponibilizado no portal do Município através da internet 174 

uma página para que seja cadastrado todos os grupos da terceira idade. b) Faltas de 175 

Conselheiros: Salete ressalta a importância de não faltar nas reuniões, que há muitas faltas dos 176 



Conselheiros e também dos Suplentes, que se comunique entre si, que se um não possa vir que 177 

o outro venha no lugar. c) IV Encontro Regional dos Direitos da Pessoa Idosa: A Secretária 178 

Executiva fala sobre o IV Encontro Regional dos Direitos da Pessoa Idosa a ser realizado pela 179 

Secretaria de Estado do Trabalho, Empregado e Promoção Social – SETP, no dia 19/11/2010 180 

no Centro de Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos do Município de Cascavel – CEAVEL 181 

das 08h30 ás 17h00. Lembra que os Delegados eleitos para participar desse Encontro são as 182 

Conselheiras Dione Maria Fogaça dos Santos Barth, Salete Gerardi de Lima Chrun e Susana 183 

Medeiros Dal Molin e os Conselheiros Santo Savi e Santo da Rosa, que é muito importante a 184 

participação destes. d) Convite (23/11/2010) para definição de Critérios para Habitação – 185 

SEPLAN: Justa fala do Convite para a Presidente do Conselho advindo da SEPLAN – 186 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano para participar no dia 23 de novembro 187 

ás 14h, no auditório do Paço Municipal, do processo de definição de critérios e normas de 188 

elegibilidade para acesso das famílias com até 3 (três) salários-mínimos ao beneficio do 189 

Programa Minha Casa, Minha Vida do município de Cascavel, conforme portaria 140/2010 do 190 

Ministério das Cidades. Nada mais havendo para ser tratado, encerra-se a reunião às 17h03, e 191 

eu, Jéssica Mayara Ternopolski, lavro à presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 192 

por mim e pelo presidente. 193 



 


