
 

 

 

 

 

ATA n° 04 

Reunião Ordinária – 16/05/2012 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso CMDI 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e doze, aconteceu às 08h30, no Condomínio 1 

da Terceira Idade, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, 2 

para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da reunião 3 

anterior (18/04/2012); 2.Apreciação e deliberação de encaminhamentos para realização 4 

de Fórum Municipal dos Direitos do Idoso para Eleição do CMDI – gestão 2012/2014; 5 

3.Encaminhamentos referente à audiência com Promotoria Pública; 4.Denúncia referente 6 

à Transporte Coletivo interestadual; 5. Palavra das Secretarias Municipais: Assistência 7 

Social, Saúde, Educação, Agricultura, Cultura e Esporte e Lazer; 6. Informes Gerais. A 8 

presidente do CMDI Salete Gerardi de Lima Chrun inicia a reunião desejando a todos um bom 9 

dia. Em seguida faz a leitura da pauta e pergunta se alguém tem algum informe geral e/ou 10 

inclusão de pauta, a conselheira Susana Medeiros Dal Molin, diretora da Secretaria de 11 

Assistência Social - SEASO falam que tem informes gerais. 1. Apreciação e aprovação da ata 12 

da reunião anterior (21/03/2012): Jéssica Teodoroski Tebaldi, estagiária da SECON faz a 13 

leitura da ata, que após as devidas correções é aprovada com 9 votos e uma abstenção da 14 

conselheira representante do NUCRESS Juceli Pansera Silveira, que não estava presente na 15 

reunião passada. Passa-se ao ponto de pauta 2. Apreciação e deliberação de 16 

encaminhamentos para realização de Fórum Municipal dos Direitos do Idoso para 17 

Eleição do CMDI – gestão 2012/2014: Janete Krack Magnagnagno, assistente social 18 

responsável pela Secretaria Executiva dos Conselhos – SECON diz que a Comissão 19 

Organizadora do Fórum e Eleição reuniu-se duas vezes, sendo que na segunda reunião os 20 

coordenadores dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e Rosimeri Dall 21 

Agnol, assistente social coordenadora do Centro de Convivência dos Idosos – CCI, foram 22 

convidados a participar da reunião. Nesta reunião, considerando a realidade dos idosos, o local 23 

e horário do evento foram alterados. Janete complementa que a data de cinco de junho foi 24 

alterada em razão da dificuldade da organização e divulgação do evento, pela proximidade da 25 

mesma. Maria Lúcia Simões, conselheira representante da Associação de Profissionais de 26 

Serviço Social de Cascavel - APROSSC, pergunta se a data para realizar a inscrição do evento 27 



que era vinte e cinco de maio será ampliada. Janete fala que a data limite para a inscrição para 28 

candidatar-se ao CMDI é o dia 01 de junho. Salete questiona se a inscrição poderá ser feita na 29 

data do evento. Janete responde que as organizações que desejam concorrer à vaga no 30 

conselho não poderão realizar inscrição na data do evento, mas inscritos como participante 31 

sim. Susana, em relação ao número de participante, Susana ressalta que o auditório da 32 

Prefeitura Municipal de Cascavel comporta no máximo trezentas pessoas, e se o numero 33 

exceder o local se torna inadequado para realização de um Fórum. A Presidente do CMDI 34 

destaca que o local pode permanecer o mesmo, enfatizando a importância de todos se 35 

empenharem para a divulgação do evento, tendo em vista que em eventos anteriores não 36 

houve uma participação considerada por parte dos Idosos e da rede Sócio Assistencial. Maria 37 

Lúcia acha interessante, o que o Evento do dia dezoito de maio – Dia Nacional de Combate ao 38 

Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes- realizado pela Secretaria de 39 

Assistência Social SEASO, fará disponibilizando duas vagas para cada Unidade Básica de 40 

Saúde – UBS. A presidente diz que em relação à programação foi sugerida uma palestra 41 

seguida por uma mesa redonda e os seguintes nomes foram levantados: Ademar Gerundo, 42 

médico geriatra; Marcio Couto, médico do quartel e Selma Farah, médica geriatra e Elisabeth 43 

Frederico Mendonza, coordenadora do CREAS III, para apresentar o que esta sendo feito em 44 

Cascavel em relação ao enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. A Conselheira Ana 45 

Maria Formighieri Lima pergunta se haverá um transporte especial para os idosos se 46 

deslocarem ao local do evento. Susana diz que não temos como possibilitar transporte para os 47 

idosos, pois se fossemos disponibilizar teríamos que contemplar todos os bairros do município 48 

que tem grupos de idosos, além da população atendida pelo CRAS Volante e além disso, 49 

considera não ser necessário pois os idosos têm passe livre e o local do evento que é a 50 

prefeitura é próxima ao terminal. Susana ressalta que precisamos do modelo do certificado, 51 

pois na sexta feira faremos os encaminhamentos devidos. Salete cita os possíveis nomes para 52 

compor a mesa de honra: o promotor Ângelo Mazzuchi Ferreira, o prefeito Edgar Bueno, uma 53 

pessoa idosa, a Secretária de Assistência Social, Inês de Paula e demais secretários. 54 

Preferencialmente precisamos determinar um tempo para cada autoridade falar. Susana 55 

lembra que precisamos pensar em quem ficará responsável pela recepção e lista de presença, 56 

por exemplo. Salete pergunta se a Janete será a mestre de cerimônias, esta sugere que seja 57 

um idoso. Salete esclarece que não podemos fugir da discussão do Plano de Enfrentamento da 58 

violência contra a pessoa idosa e que a metodologia deve ser dinâmica para não ficar 59 

cansativo aos participantes. Janete explica que nenhum palestrante confirmou presença até a 60 

data da reunião e diz que até sexta tentará com algum médico. Salete ressalta que seria 61 

interessante que na fala da Elisabeth, ela expusesse os dados estatísticos da realidade do 62 

município, referente a violência contra a pessoa idosa, em gráficos. Janete sugere que a 63 



equipe da SECON seja responsável pelo credenciamento, como esta é a equipe responsável 64 

por fazer a lista de presença. E se houver estagiários voluntários ajudando no evento, estes 65 

podem receber os participantes do Fórum e encaminhar para a mesa do credenciamento. O 66 

conselheiro Santo da Rosa sugere o nome do Professor Itamar como palestrante. Salete 67 

ressalta que como não podemos fugir do tema, e o foco do professor Itamar é na área 68 

recreativa. 3.Encaminhamentos referente à audiência com Promotoria Pública: Salete 69 

comenta que pessoalmente saiu satisfeita da audiência com promotor, que teve  duração 70 

aproximada de uma hora, na qual ele esclareceu algumas dúvidas que a comissão apresentou. 71 

Salete repassa que segundo o promotor, o conselho não esta atuando e esta é uma fala que a 72 

deixa preocupada, em relação às divulgações na mídia, das ações deste Conselho, desta 73 

maneira precisamos divulgar mais nossas ações e podemos começar com a coordenadora do 74 

CREAS III levando os dados que serão apresentados no Fórum para exposição na mídia. 75 

Salete diz que o promotor precisa saber o que vai ser tratado no Fórum para que ele possa 76 

colaborar. Janete informa que o assunto central discutido com o promotor foi à possibilidade de 77 

destinar o valor das multas aplicáveis nos casos de violência contra o idoso para o Fundo 78 

Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI. Embora ele tenha dito que, considerando que as 79 

famílias não têm de maneira geral, muitos recursos, os montantes de valores arrecadados das 80 

multas não são altos.  Continua dizendo que é preciso encaminhar o número da conta do 81 

fundo, mas não a temos, pois a lei é recente, que falou com Hudson gerente administrativo da 82 

SEASO o qual informou que para ter nova dotação orçamentária é preciso encaminhar 83 

solicitação a Câmara de Vereadores para alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 84 

Se for deliberado hoje devemos encaminhar um ofício a SEASO, que encaminha a Câmara de 85 

Vereadores, a solicitação de uma dotação orçamentária na LDO. Susana ressalta que final de 86 

julho inicia a discussão da LDO/ 2013 e que é possível inserir a nova dotação para o ano de 87 

2013. Santo Savi diz que é favorável ao encaminhamento neste momento, para não adiar a 88 

discussão para o próximo ano. Salete também é favorável ao encaminhamento imediato. 89 

Susana diz que temos dois caminhos: o primeiro caminho é via Câmara e este precisa de 90 

articulação política, para que os vereadores tenham conhecimento da importância do fundo e o 91 

segundo é o da inclusão na LDO 2013. Em relação ao trâmite, Maria Lúcia acredita que temos 92 

que encaminhar este ano a solicitação e não vê dificuldade na Câmara, se o Poder Executivo 93 

desejar que este encaminhamento seja aprovado este ano. Cabe saber se tem recurso. Juceli 94 

ressalta que enquanto CMDI podemos mobilizar os idosos, que é possível marcar um horário 95 

com o prefeito e vereadores para falar sobre esse assunto. Santo Savi diz que a Câmara vai 96 

aprovar, pois como não tem valor é mais fácil ser aprovado. Susana lembra das multas do meio 97 

ambiente, e pergunta se estas podem ser aproveitadas.  Salete pergunta se algum conselheiro 98 

acha melhor esperar a discussão da LDO.  A conselheira Miquelina é favorável a 99 



encaminhamento imediato.  Susana sugere que podemos encaminhar a proposta agora, não 100 

tendo êxito, garantimos a inserção da LDO 2013. Salete questiona sobre o posicionamento da 101 

plenária. Susana lembra que o primeiro encaminhamento é para SEASO. Janete destaca que 102 

podemos pedir urgência no ofício em virtude do ano Eleitoral. Susan diz que temos que ver a 103 

questão dos prazos legais, dessa maneira, o primeiro passo pode ser uma consulta ao jurídico. 104 

Janete lembra que quando a LDO esta sendo elaborada o conselho é chamado. Em votação 105 

encaminhamento imediato: 10 favoráveis. Passa-se ao ponto de pauta 4.Denúncia referente à 106 

Transporte Coletivo interestadual: Janete explica que a  SECON recebe denúncias e 107 

encaminha para o CREAS III, mas temos dois casos que sob o seu entendimento que não seja 108 

competência do CREAS III. No primeiro caso a empresa Planalto fez um idoso, durante uma 109 

viagem, caminhar alguns quilômetros a pé, para chegar ao seu local destino. No segundo caso 110 

o idoso foi retirar a passagem para Bahia e a orientação que ele recebeu foi que da cidade de 111 

origem solicitada não havia linha direta ao destino desejado, desta forma o idoso teria no meio 112 

do destino trocar de ônibus, e com a troca ele deveria pagar a passagem. Vale ressaltar que o 113 

valor da passagem é próximo do valor que se o idoso comprasse uma passagem da cidade 114 

origem inicial a cidade destino. Salete diz que precisamos verificar essas situações. Ana fala 115 

que quando participou do Conselho em gestão passada, o promotor e as empresas 116 

conversaram sobre o transporte coletivo interestadual, desta maneira, seria interessante 117 

chamar o promotor e a empresas para uma nova conversa, onde o promotor foi convidado, 118 

mais não compareceu. Susana destaca que outra situação, que é a disponibilização de 119 

passagens com poltronas ao lado do banheiro, caso o idoso pague metade do valor da 120 

passagem ele consegue outra poltrona. Juceli e Maria Lúcia sugerem que seja realizada uma 121 

audiência publica, dentre outros objetivos: retomar o que vem acontecendo refere ao direito do 122 

idoso a passagem gratuita em viagens interestaduais, para que não caia no esquecimento. 123 

Santo Savi diz que é atribuição do Conselho informar a situação a autoridade competente e 124 

encaminhar para o Ministério Público. Santo da Rosa salienta que é prudente orientar que 125 

denúncias sejam por escrito.  Salete diz que Janete pode solicitar que a denúncia que foi feita 126 

por telefone seja documentada. Juceli questiona, se enquanto Conselho, podemos exigir 127 

denúncia por escrito. Elisabeth diz, por exemplo, que não pode enviar nada ao Ministério 128 

Público se não houver boletim de ocorrência. Juceli faz a leitura do artigo 40 do Estatuto do 129 

Idoso, o qual garante a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para idosos com renda 130 

igual ou inferior a dois salários mínimos e desconto de cinqüenta por cento, no mínimo, no 131 

valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou 132 

inferior a dois salários mínimos. Em votação a proposta de encaminhamento de ambas as 133 

denúncias ao Ministério Público: 10 favoráveis. 5. Palavra das Secretarias Municipais: 134 

Assistência Social, Saúde, Educação, Agricultura, Cultura e Esporte e Lazer: SEASO – 135 



Susana apresenta os profissionais que trabalham no Condomínio da Terceira Idade, o salão 136 

múltiplo uso, local desta reunião e explica que o Condomínio trabalha em parceria com outras 137 

Secretarias Municipais. O Condomínio é composto por sete blocos e cada bloco tem oito 138 

unidades residenciais. Ele está em um processo de reforma: o salão foi reformado. Fala que 139 

não havia asfalto na frente do Salão Múltiplo Uso, o transporte coletivo urbano não 140 

contemplava o condomínio, que a reforma é um processo que terá a finalização para o ano de 141 

2012. Izulina de Lourdes dos Santos, conselheira não governamental, pergunta o que é 142 

CREAS III. Susana explica o que é, quem atende, o tipo de proteção ao idoso e sua família 143 

com direito violado e fala que está localizado ao lado do futuro Restaurante Popular. Elisabeth 144 

diz que não foi feito o novo modelo de relatório e apresenta que no mês de abril foram nove 145 

casos novos em espera, trezentos e quatorze casos em atendimento, cinco atendimentos 146 

retomados que estavam em arquivo, sete casos novos, nove casos na lista de espera e dois 147 

casos arquivados (mudança de cidade e morte natural do idoso), entre os direitos violados 148 

registrados neste mês estão: negligência, auto negligência, procura de moradia, violência 149 

física, psicológica, doméstica, verbal, violência sexual e intrafamiliar, abandono, abandono 150 

psicológico, abuso financeiro. A coordenadora diz que o centro esta fazendo um trabalho para 151 

que os idosos venham sozinhos nos grupos por intermédio de vários trabalhos. Susana explica 152 

que tem dois serviços: PAEFI e PCDIF. Em razão da alta adesão da demanda a SEASO pensa 153 

no desmembramento dos serviços. Salete pergunta se poderíamos deixar a apresentação as 154 

Secretaria de Saúde para a próxima reunião, para que nós possamos conhecer o Condomínio 155 

e não excedermos o tempo. Eder fala que seria interessante que outros serviços socializem 156 

informações como foi feito, na reunião passada com a diferenciação de urgência e emergência 157 

para a saúde. 6. Informes Gerais: Susana convida os conselheiros para o Fórum do dia 158 

dezoito de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e 159 

Adolescentes, que acontecerá no auditório da Unipar,a partir das 13h30. Encerrados os pontos 160 

de pauta a Presidente Salete Gerardi de Lima Chrun encerrou a reunião e eu Jéssica 161 

Teodoroski Tebaldi, estagiária de Serviço Social da Secretaria Executiva dos Conselhos, lavrei 162 

a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela presidente. 163 


