
 

 

 

 

ATA n° 03 

Reunião Ordinária – 18/04/2012 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso CMDI 

 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e doze, aconteceu às 08h30, na sala de reuniões 1 

do 3º andar, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, para 2 

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

anterior (21/03/2012); 2. Apreciação e deliberação de encaminhamentos para realização 4 

de Fórum Municipal dos Direitos do Idoso para Eleição do CMDI – Gestão 2012/2014; 3. 5 

Informes de visita à entidade para informes à Promotoria Pública; 4. Apreciação e 6 

Deliberação para realização de reunião descentralizada do CMDI; 5. Palavra das 7 

Secretarias Municipais: Assistência Social, Saúde, Educação, Agricultura, Cultura e 8 

Esporte e Lazer; 6. Informes Gerais. A presidente do CMDI Salete Gerardi de Lima Chrun 9 

inicia a reunião desejando a todos um bom dia. Em seguida faz a leitura da pauta e pergunta 10 

se alguém tem algum informe geral e/ou inclusão. Não havendo manifestação a pauta é 11 

colocada em votação: 08 (oito) votos favoráveis. Salete apresenta a justificativa de faltas das 12 

Conselheiras Juceli Pansera Silveira e Dione Maria Fogaça dos Santos Barth que estão 13 

viajando. 1. Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior (21/03/2012): Jéssica 14 

Teodoroski Tebaldi, estagiária da Secretaria Executiva dos Conselhos – SECON faz a leitura 15 

da ata. Após as devidas correções a mesma é aprovada por 8 votos. A Conselheira Susana 16 

Medeiros Dal Molin, diretora da Secretaria de Assistência Social - SEASO se abstém, pois não 17 

estava na reunião passada. O conselheiro representante da Associação São Paulo da 3ª Idade 18 

– ASPTI, Santo Savi sugere que seja pautado a aprovação do Regimento Interno. Janete Krack 19 

Magnagnagno, assistente social responsável pela Secretaria Executiva dos Conselhos, lê a ata 20 

da reunião anterior e a linha 43 da ata 02, nas quais constam que o Regimento foi aprovado. 21 

Passa-se ao ponto de pauta 2. Apreciação e deliberação de encaminhamentos para 22 

realização de Fórum Municipal dos Direitos do Idoso para Eleição do CMDI – Gestão 23 

2012/2014: Santo Savi pergunta se a programação vai estar no Regulamento. A conselheira 24 

representante da APROSSC, Maria Lúcia pergunta sobre os objetivos do Fórum e sugere 25 

promover um debate conjunto com o Fórum. Janete fala sobre os objetivos do Fórum os quais 26 

são: I Promover a discussão do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa 27 

Idosa; II Eleger os representantes da Sociedade Civil para a composição do CMDI gestão 28 



2012/2014. Susana, em relação ao debate fala que vai ser trabalhado o Plano de Ação para o 29 

Enfretamento da violência contra a pessoa idosa. Continua falando da importância da 30 

certificação a todos os participantes, salientando os estudantes. Salete pergunta se o 31 

documento precisa ser aprovado neste momento. Janete diz que é importante ser aprovado 32 

neste momento e após ler os objetivos sugeriu que a programação do evento poderia constar 33 

no Edital como parágrafo único, logo após os objetivos e disse que onde dispõe sobre os 34 

participantes pode ser colocado o certificado com carga horária de quatro horas. Susana 35 

lembra da emissão do certificado para comissão organizadora. Maria Lúcia pergunta se a 36 

inscrição será disponibilizada no site e se poderá ser feita na Secretaria Executiva. Salete 37 

responde que será enviado por ofício e Janete fala para quem vai o ofício e que a inscrição 38 

poderá ser feita pelo site e na . Salete pergunta se alguém tem alguma dúvida e fala para 39 

conhecimento de todos que Susana é a presidente da Comissão. Emílio pergunta qual será o 40 

critério de desempate, se houver, entre as entidades. Adelar sugere que seja a entidade com 41 

maior tempo de Cadastro Nacional de Pessoa Júridica – CNPJ. Salete é favorável a idade do 42 

representante da entidade. Emílio complementa que pode ser o tempo de envolvimento de 43 

atividade no Conselho. Susana é favorável que havendo empate entre duas Entidades seja 44 

feito sorteio. Salete diz que todas as sugestões são importantes.  Emílio fala que havendo 45 

empate a votação pode ser feita com as duas entidades. Janete lembra que temos que 46 

desempatar todas as entidades empatadas, inclusive, por exemplo, sexto e sétimo lugar. Emílio 47 

recorda que na eleição passada ocorreu um caso de empate. Santo Savi é desfavorável a nova 48 

votação para desempatar, ele diz que há meios mais simples. Emílio fala que a eleição é um 49 

modo democrático, outras maneiras de desempate são mais simples, mas devemos lembrar 50 

que não é todo dia que fazemos uma eleição. Salete coloca em votação o critério de 51 

desempate. Proposta do conselheiro Emílio: fazer votação somente com as entidades 52 

empatadas 09 (nove) votos favoráveis e abstenção do conselheiro Santo Savi. Santo Savi 53 

ressalta que as entidades que não vão concorrer dificilmente ficarão para votação de 54 

desempate. Salete fala que é preciso envolver as entidades cada vez mais na política do idoso. 55 

A conselheira Susana considerando a possibilidade do Fórum ser realizado na Faculdade Assis 56 

Gurgacz e considerando a distância do local, sugere que a CETRANS seja oficiada para que 57 

disponibilize mais transportes coletivos no horário do evento. Salete diz para pensarmos nisso 58 

depois. O conselheiro Adelar concorda. Salete pergunta se o edital será lido no Fórum. Janete 59 

diz que não. Adelar recorda que uma vez por mês a UNIPAR empresta o auditório para 60 

eventos. Salete coloca em votação o Regulamento: 10 (dez) votos favoráveis. Janete informa 61 

que os conselheiros podem ligar na Secretaria Executiva para dar sugestões. Passa-se ao 62 

ponto de pauta 3. Informes de visita à entidade para informes à Promotoria Pública: Salete 63 

fala que a Comissão verificou que no COCASMA não tem nenhum idoso acolhido. Janete 64 



explica que havia uma denúncia e o Ministério Público – MP oficiou o Conselho solicitando 65 

verificação. Elisabeth F. Mendoza, coordenadora do Centro de Referência Especializado de 66 

Assistência Social - CREAS III, diz que quando foram visitar a entidade há um tempo havia 67 

quatro idosos. Maria Lúcia complementa dizendo que um deles foi atendido na Unidade de 68 

Pronto Atendimento UPA. Salete lê o ofício do Ministério Público Miquelina M. Nokonczny fala 69 

que tem uma local na Rua Mato Grosso que acolhe doentes. Elisabeth diz que o nome é 70 

Reviver, mas que mudou de lugar. Janete diz que a proposta da Entidade COCASMA não é de 71 

atendimento à idosos, mas sim ao atendimento a recuperação de drogadição, mas acabaram 72 

acolhendo alguns idosos. Santo Savi lembra que o Município não tem uma prática no 73 

atendimento a recuperação de dependência por álcool e drogas e o único lugar que tínhamos 74 

era o São Marcos. Salete diz que é preocupante a situação, fala que vamos responder ao 75 

Ministério Público que não havia idosos na entidade e que não está apta a acolher idosos. 76 

Elisabeth ressalta que outro problema era que os idosos tinham família. Passa-se ao ponto de 77 

pauta 4. Apreciação e Deliberação para realização de reunião descentralizada do CMDI: 78 

Susana comenta que dentre outros motivos, as reuniões descentralizadas são positivas porque 79 

os idosos se sentem importantes e os conselheiros conhecem o trabalho das entidades. Santo 80 

Savi diz que para uma entidade suportar uma reunião do Conselho ela precisa ter estrutura. 81 

Salete cita que algumas entidades que não possuem uma estrutura como a da FAG e do 82 

Instituto Alfredo Kaefer recebem tão bem quanto e que o conselho não realiza uma reunião 83 

pelo conforto, mas para estar com a Entidade. Santo Savi explica o que ele disse 84 

anteriormente, falando que a posição dele é que para que uma reunião descentralizada seja 85 

feita a entidade tem que sentir-se bem. Susana diz que é favorável as reuniões 86 

descentralizadas, pois além das entidades temos também os serviços governamentais onde 87 

podem ser realizadas as reuniões, uma oportunidade também para que as entidades saibam o 88 

que o CMDI  está fazendo e também para integrar a rede governamental e não governamental. 89 

Susana propõe construir um calendário primeiramente agendando as datas das entidades ou 90 

serviços que estão propícios a receber a reunião. Salete sugere que seja encaminhado ofício 91 

para quem deseja realizar a reunião. Janete diz que seria interessante realizar reuniões em 92 

outras Secretarias também. Maria Lúcia diz que os grupos de idosos que tiverem interesse em 93 

realizar as reuniões ordinárias também podem receber as reuniões ordinárias. Nilza de Jesus 94 

Pacheco de Moraes, ex conselheira e visitante, fala que seria interessante uma reunião na 95 

Ordem dos Pastores de Cascavel. Em votação a descentralização das reuniões ordinárias: 8 96 

(oito) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção de Santo Savi. Salete pergunta se alguém presente 97 

gostaria de realizar a próxima reunião ordinária. Maria Lúcia sugere que seja no Condomínio 98 

dos Idosos. Salete ressalta que precisamos oficiar as entidades, com o calendário das reuniões 99 

ordinárias para que elas se pronunciem sobre o interesse de receber as reuniões. Passa-se ao 100 



ponto de pauta 5. Palavra das Secretarias Municipais: Assistência Social, Saúde, 101 

Educação, Agricultura, Cultura e Esporte e Lazer - Assistência Social: SEASO - Susana 102 

fala brevemente que o Condomínio dos Idosos presta serviço de acolhimento de segunda a 103 

segunda e que a porta de entrada para ele é o CREAS III, que os blocos quatro e cinco do 104 

Condomínio serão finalizados até o final deste ano e que a rota do transporte coletivo foi 105 

alterada para facilitar o acesso. Fala ainda que é preciso remodelar o atendimento/ 106 

atendimento preferencial ao idoso sem família e quando o idoso não puder ficar no Condomínio 107 

vai para o acolhimento institucional. Continua falando sobre o Centro Convivência dos Idosos - 108 

CCI:  Atendimento prioritário, diário a 150 idosos. Os idosos estão executando um Projeto de 109 

extensão com a Faculdade Itecne para plantaram orquídeas na Uopecan. Fala ainda que estão 110 

muito politizados, por exemplo, mesmo os idosos não sabendo ler, eles estão andando com o 111 

Estatuto do Idoso. Referente ao CREAS III – Elisabeth, coordenadora do Serviço, diz que quer 112 

que conste em ata o relatório inteiro. Foram trezentos e quatorze (314) atendimentos no mês 113 

de março, sendo: 17 (dezessete) casos novos, 283 (duzentos e oitenta e três) casos em 114 

atendimento dos meses anteriores, 05 (cinco) atendimentos retomados que estavam em 115 

arquivo, 09 (nove) casos na lista de espera e 05 (cinco) casos arquivados. De um modo geral, 116 

os direitos violados que mais apareceram no mês de março foram: negligência; auto 117 

negligência; violência física, psicológica, sexual, doméstica e intrafamiliar; maus tratos; 118 

abandono; abuso financeiro, mas a negligência lidera os casos. São 30 (trinta) famílias 119 

atendidas às quartas-feiras no CREAS III - grupo terapêutico, artesanato para evitar o estresse/ 120 

jogos/ desenho/ pintura. Fala ainda que o número de pessoas no grupo irá dobrar. Elisabeth 121 

fala que estão preparando um novo relatório para apresentação, baseado no IRSAS. SESAU: 122 

Eder fala, primeiramente, que a finalidade das Unidades de Pronto Atendimento - UPA é 123 

atender pacientes que apresentem risco iminente de vida, ou seja, urgência e emergência. É 124 

considerado serviço de urgência, quando há uma situação imprevista de agravo à saúde, que 125 

deve ser resolvida rapidamente, sem risco de morte. É serviço de emergência quando há uma 126 

situação crítica, com risco de morte, para medicina é a circunstância que exige uma cirurgia ou 127 

intervenção médica imediata. A classificação de risco, que define as prioridades, na UPA é feita 128 

através das seguintes cores: vermelha, laranja, amarela, verde e azul. A cor vermelha 129 

representa prioridade zero, atendimento médico imediato; a cor laranja representa prioridade 130 

um, atendimento em até dez minutos; a cor amarela representa prioridade dois, atendimento 131 

em até uma hora; a cor verde representa prioridade três, não urgente, atendimento em até oito 132 

horas; a cor azul representa prioridade quatro, consulta de baixa complexidade, atendimento 133 

de acordo com a ordem de chegada, o tempo de espera pode variar em até quarenta e oito 134 

horas. Eder exemplifica com algumas situações: um paciente com parada cárdio respiratória é 135 

prioridade zero; pacientes com politraumatismo grave, estado mental alterado ou em coma, 136 



crises convulsivas são prioridade um; pacientes com cefaléia intensa de início súbito, crise 137 

asmática, violência doméstica são prioridade dois; pacientes com lombalgia, gestantes com 138 

complicação de gravidez, dor de ouvido de moderada a grave são prioridade três; pacientes 139 

com queixas crônicas sem alterações agudas, queixas de longa permanência, são prioridade 140 

quatro.  Salete pergunta se entre uma pessoa que se envolveu em um acidente grave e um 141 

indivíduo infartando quem terá prioridade. Eder ressalta que UPA não é hospital. A Unidade 142 

Básica de Saúde – UBS é a porta de entrada para a UPA, mas a finalidade da desta se perdeu. 143 

Completa que um indivíduo com gripe, para ele essa situação pode ser urgente ou emergente, 144 

no entanto, não é a classificação para saúde, logo, independente do horário que ele chegar em 145 

uma UPA, todos os casos com prioridade superior serão atendidos primeiro. Casos 146 

emergentes chegam normalmente na UPA por SIATE/SAMU. Eder fala que casos com 147 

prioridade dois são as situações com maior número de atendimento na UPA. Susana pergunta 148 

se os casos de violência doméstica passam por avaliação médica. Maria Lúcia diz que esses 149 

casos passam para a vigilância epidemiológica – notificação compulsória. O Serviço Social na 150 

UPA tem apenas o número de casos. Elisabete diz que com a nova a lei do idoso é preciso 151 

contemplar os casos. Eder diz que tem uma portaria sobre a ação intersetorial. Marli, 152 

responsável  na SESAU pela intersetorialidade, diz que isso deve ser oficializado. Susana diz 153 

que é preciso pensar na articulação intersetorial. Eder apresenta alguns tópicos trabalhados 154 

com grupos da terceira idade nas UBS: diabetes no idoso, hipertensão arterial no idoso, 155 

sexualidade na terceira idade, vacinação no idoso e cuidados para um envelhecimento 156 

saudável. Fala dos principais direitos da pessoa idosa na saúde: o idoso tem direito a um 157 

acompanhante durante o tempo em que estiver internado ou em observação, exceto se a 158 

internação for em Unidade de Terapia Intensiva – UTI ou por decisão justificada do médico; ao 159 

idoso consciente sobre seu estado de saúde é assegurado o direito de optar pelo tratamento 160 

ao qual irá ser submetido. Salete ressalta a importância da socialização do conhecimento, de 161 

trabalharmos juntos. Parabeniza as apresentações das Secretarias Municipais. Sugere que 162 

sejam feitos crachás para os conselheiros. Adelar sugere delimitação do tempo das 163 

apresentações. Salete comenta que normalmente, duas horas de reunião são suficientes, mas 164 

se houver assunto, eles serão discutidos. Santo Savi exemplifica com o modelo da saúde, que 165 

quando a reunião possivelmente irá passar de duas horas. Nada mais havendo a tratar a 166 

Presidente Salete Gerardi de Lima Chrun encerrou a reunião e eu Jéssica Teodoroski Tebaldi, 167 

estagiária de Serviço Social da Secretaria Executiva dos Conselhos, lavrei a presente ata que 168 

após lida e aprovada será assinada por mim e pela presidente. 169 


