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REUNIAO ORDINÁRIA  

ATA N° 03 DE 20.04.2011  

 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e onze, às 14 horas reuniram-se na 1 

Sala de Reuniões do 3° piso da Prefeitura Municipal  de Cascavel, os membros 2 

do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, para tratar dos seguintes 3 

pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da Ata da reunião anterio r 4 

(16.03.2011); 2. Posse de Conselheiros; 3. Proposta  de alteração da 5 

Resolução CMDI 002/2008; 4. Proposta de Inscrição p ara entidades com 6 

fins não econômicos junto ao CMDI; 5. Proposta de I nscrição para 7 

entidade com fins econômicos junto ao CMDI; 6. Apre sentação do 8 

Relatório do CREAS III; 7. Oficio n° 108/2011 advin do da SESAU – 9 

referente à UBS do Parque São Paulo; 8 . Oficio n° 162/2010 advindo da 10 

SEASO – referente ao Relatório do CREAS III sobre a  “Clinica de 11 

Cuidados de Enfermagem Reviver”; 9. Informes Gerais . Salete 12 

cumprimenta os Conselheiros presentes, lê a pauta e propõe que embora 13 

tenha sido discutida na reunião de Comissão de Leis, Comissão de Projetos e 14 

Documentos o ponto quatro, que trata da Proposta de Inscrição para entidades 15 

com fins não econômicos junto ao CMDI, bem como o ponto cinco, que diz 16 

respeito à Proposta de Inscrição para entidade com fins econômicos junto ao 17 

CMDI, os mesmos deverão ser retirados de pauta haja vista que ainda restam 18 

alguns questionamentos que precisam ser avaliados e discutidos nas 19 

comissões. A presidente coloca em votação a proposta de retirada de pauta 20 

dos pontos supra, não havendo objeções, a pauta é aprovada e passa a ter a 21 

seguinte ordem: 1. Apreciação e aprovação da Ata da reunião anterio r 22 

(16.03.2011); 2. Posse de Conselheiros; 3. Proposta  de alteração da 23 

Resolução CMDI 002/2008; 4. Apresentação do Relatór io do CREAS III; 5. 24 



Oficio n° 108/2011 advindo da SESAU – referente à U BS do Parque São 25 

Paulo; 6 .Oficio n° 162/2010 advindo da SEASO – ref erente ao Relatório do 26 

CREAS III sobre a “Clinica de Cuidados de Enfermage m Reviver”; 7. 27 

Informes Gerais. A presidente Salete Gerardi de Lima Chrun solicita a 28 

estagiária Janaina Alves Teixeira que faça a leitura da ata da reunião anterior 29 

de 16/03/2011. Salete solicita que na sua fala referente a Fundação Assis 30 

Gurgacz seja acrescido o seguinte: Salete apresenta os trabalhos da 31 

Fundação, diz que tem quatro turmas para a academia, e coral que faz 32 

diversas apresentações. São realizadas pelo menos duas viagens por ano e o 33 

Festival já está na quinta edição e abrange vários município e estados. Em 34 

parceria com Faculdade Dom Bosco, executam o Paraná alfabetizado entre 35 

outros. Tem uma lista de espera, pois a demanda é grande, porém, os idosos 36 

que saem são acompanhados pela equipe para saber se esta tudo bem. O 37 

tempo é de dois anos de permanência. Tem lanche, almoço bem como 38 

acompanhamento pela nutricionista. Não havendo outras solicitações de 39 

alteração a mesma é colocada em votação e aprovada por unanimidade. 40 

Passa-se ao ponto 2. Posse de Conselheiros; A Presidente empossa 41 

solenemente os novos conselheiros; representando o Conselho Regional de 42 

Psicologia como membro suplente a senhora Franciele Fátima Scharnovski dos 43 

Santos e representando a Secretaria Municipal de Saúde – SESAU como 44 

membro titular o senhor Eder Luiz dos Santos. Passa-se para o ponto 3. 45 

Proposta de alteração da Resolução CMDI 002/2008 . A presidente solicita 46 

que a Secretária Executiva dos Conselhos Justa Alves dos Anjos Chesca faça 47 

a exposição da proposta de alteração da Resolução supra; Justa esclarece à 48 

plenária que a esta resolução deverá ser alterada para que contemple o 49 

Cadastro dos Grupos de Convivência de Idosos.  O Conselheiro Senhor Santo 50 

Savi diz que os grupos de convivência realizam seus encontros em salões 51 

comunitários e quando necessário alugam outro local para os eventos, desta 52 

forma, este cadastro deve ser simplificado, os grupos devem ser orientados, 53 

contudo, não podemos exigir muito, haja vista, que a maioria não possui 54 

condições de cumprir. A presidente diz que a intenção deste cadastro é 55 

aproximar e acolher os grupos a este Conselho. Após discussão junto a 56 

plenária ficou definido que o cadastro deverá conter as seguintes quentões: 57 

Nome do Grupo; Endereço (local de atendimento); Responsável Legal; 58 



Telefone Fixo; Celular; se tem vínculo com outra entidade, qual? Objetivo da 59 

entidade/grupo; Data da Fundação; se Cobra mensalidade, é obrigatória? Qual 60 

o Valor? Número de participantes; Número de encontros mensais; Atividades 61 

desenvolvidas; se tem CNPJ, qual o número e Sugestões: Colocada em 62 

votação a alteração, bem como o questionário anexo da Resolução, foi 63 

aprovada por unanimidade. 4. Apresentação do Relatório do CREAS III. A 64 

Conselheira e Diretora da Assistência Social Susana, apresenta e explica o 65 

Relatório a plenária, sendo que no mês de março foram quinze novos casos 66 

atendidos, cento e cinquenta e um casos em atendimento dos meses 67 

anteriores, seis atendimentos retomados que estavam em arquivo e dezesseis 68 

casos na lista de espera, bem como, foram arquivados dezesseis casos. A 69 

classificação de atendimento por gênero foi de oitenta e quatro casos 70 

masculinos e cento e quatro femininos. A Conselheira Juceli corrobora com a 71 

Conselheira Susana, haja vista, que já trabalhou no Centro de Referencia 72 

Especializado de Assistência Social – CREAS III, informando que as denúncias 73 

são avaliadas e posteriormente é realizada uma triagem para o 74 

encaminhamento dos casos pelo grau de prioridade. Após ser discutido pelos 75 

membros do Conselho o relatório é aprovado por unanimidade. Passa-se para 76 

o ponto de pauta  5. Oficio n° 108/2011 advindo da SESAU – referente à 77 

UBS do Parque São Paulo , Justa faz a leitura do referido ofício, onde a 78 

Secretaria de Saúde responde ao ofício n° 001/2011 deste Conselho 79 

solicitando informações acerca do atendimento prestado pela Unidade Básica 80 

de Saúde do Parque São Paulo, a mesma comunica que o agendamento de 81 

consultas para idosos é aberto sempre na última sexta feira de cada mês, para 82 

o mês seguinte, e à medida que os idosos comparecem na UBS o 83 

agendamento é realizado. Diariamente são reservadas oito fichas para consulta 84 

com Clinico Geral e quanto ao Ginecologista não há necessidade de reserva de 85 

fichas. Informa também que na recepção da UBS existe um cartaz informando 86 

sobre a forma de agendamento para os idosos e os mesmos levam por escrito 87 

o dia, hora e com qual médico consultará, os mesmos tem atendimento 88 

prioritário sendo que a chamada para a consulta é realizada em voz alta pelos 89 

médicos. Nada mais havendo a ser informado quanto ao referido oficio, passa-90 

se ao ponto 6. Oficio n° 162/2010 advindo da SEASO – referente ao 91 

Relatório do CREAS III sobre a “Clinica de Cuidados  de Enfermagem 92 



Reviver”. Justa faz a leitura do oficio, bem como, do relatório, cujo conteúdo 93 

diz respeito à visita da equipe do CREAS III a “Clínica de Cuidados de 94 

Enfermagem Reviver” para verificar denúncias feitas ao Ouvindo Cidadão 156, 95 

de possíveis maus tratos a idosos internados na referida clínica. A Conselheira 96 

Suzana diz que é de suma importância que este Conselho delibere a respeito 97 

do registro de entidades que atendem idosos, pois a tendência é de aumentar a 98 

oferta dessas “entidades”, e para tanto, o Conselho deve ter claramente 99 

definidas as regras e critérios para concessão da Inscrição. Passa-se ao ponto 100 

7. Informes Gerais: Suzana informa que as obras da segunda etapa de 101 

reforma do Condomínio da Terceira Idade estão em andamento e as casas 102 

estão sendo adaptadas para garantir a acessibilidade, sendo que das trinta e 103 

duas casas quatro serão destinadas para cadeirantes. A presidente Salete 104 

agradece ao Conselheiro Emilio que representou o Conselho na Inauguração 105 

da Reforma do Condomínio da Terceira Idade, haja vista que estava 106 

impossibilitada de comparecer devido a problemas de saúde, comunica que dia 107 

vinte e sete de abril do corrente estará acontecendo a primeira Audiência 108 

Publica do Conselho Municipal de Assistência onde será discutida a Lei 109 

12.101/2009 bem como a Resolução CNAS 016/ 2010. Deseja a todos uma 110 

Feliz Páscoa. Sem mais a tratar a presidente encerra a reunião às 15h31, e eu 111 

Janaina Alves Teixeira estagiária nominada lavrei a presente ata que após lida 112 

e aprovada será assinada por mim e pela presidente.       113 


