
 

 

 

 

 

 

Reunião Ordinária – 18/07/2012 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

 

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e doze, às 8h30, reuniram-se na 1 

sala de reuniões do 3º andar da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito a Rua 2 

Paraná, 5000, os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso para 3 

tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e deliberação da ata da 4 

reunião anterior (22.06.2012); 2. Deliberação sobre realização de reuniões 5 

descentralizadas do CMDI; 3. Informes da Promotoria Pública a respeito 6 

de denúncias encaminhadas pelo CMDI; 4. Informe sobre visita da 7 

Comissão de Leis à Clinica Reviver; 5. Palavra às Secretarias: SEASO, 8 

SESAU, SEMED, SEAGRI, SEMUC, SEMEL; 6. Informes Gerais. O 9 

Presidente Jaime Mariano faz a leitura da pauta do dia a qual após apreciação 10 

é aprovada por unanimidade. Em discussão a pauta 1. Apreciação e 11 

deliberação da ata da reunião anterior (22.06.2012); O Presidente faz a 12 

leitura da ata a qual é projetada para a visualização de todos em seguida é 13 

feita a seguinte alteração: A Conselheira e diretora da Secretaria de 14 

Assistência Social Susana Medeiros Dal Molin pede alteração na linha152, 15 

onde se lê: “assentam”. Leia-se “ausentam”. Sendo feita as alterações 16 

necessárias, Jaime coloca a ata em votação e a mesma é aprovada por 17 

unanimidade. O Presidente dá continuidade passando-se ao ponto de pauta 2. 18 

Deliberação sobre realização de reuniões descentralizadas do CMDI; 19 

Janete Krack Magnagnagno encarregada da Secretaria Executiva dos 20 

Conselhos realiza a leitura do oficio nº 329/2012 advindo da Secretaria 21 

Municipal de Saúde – SESAU onde a UBS do bairro Aclimação se dispõe para 22 

sediar uma das reuniões descentralizadas na data de 15 de agosto de 2012, 23 

Angela Maria Chavaren representante desta Secretaria comenta que neste dia 24 

terá uma fala do Programa de Atendimento a Internação Domiciliar - PAID junto 25 



à reunião, conforme decisão da reunião anterior deste Conselho. Por fim fica 26 

decidido o calendário para as reuniões descentralizadas para o ano de 2012: 27 

no dia 15 de agosto na Unidade Básica do bairro Aclimação, dia 19 de 28 

setembro na Fundação Assis Gurgacz - FAG, dia 17 outubro no Abrigo São 29 

Vicente de Paulo, dia 21 de novembro no Centro de Referência Especializado 30 

de Assistência Social- CREAS III e dia 19 de dezembro no Centro de 31 

Convivência de Idosos – CCI. Antonieta Abdel Aziz Halim representante da 32 

Pastoral da Pessoa Idosa cede também o espaço da entidade que representa 33 

para realização das reuniões, como o calendário de reuniões para este ano 34 

está complete sugere-se a realização da reunião no referido local para o 35 

próximo ano. As Conselheiras Antonieta e Ida Maria Dola sugerem que as 36 

reuniões do mês de Julho fossem suspensas em razão do clima de inverno e 37 

pela dificuldade de sair nestes dias frios, o presidente Jaime diz que na 38 

próxima reunião do mês de agosto estaremos verificando a possibilidade de 39 

estar mudando o calendário para o próximo ano. Jaime Mariano coloca em 40 

votação o calendário das reuniões descentralizadas para o ano de 2012 o qual 41 

é aprovado por unanimidade. Passa-se para o ponto de pauta 3. Informes da 42 

Promotoria Publica a respeito de denúncia encaminhados pelo CMDI; 43 

Jaime faz a leitura do oficio n° 921/2012 advindo do Ministério Público, Janete 44 

fala que a informação contida no ofício diz respeito  as denúncias que este 45 

Conselho recebeu e repassou ao Ministério Público conforme deliberação da 46 

reunião ordinária do mês de  maio de 2012. Passa-se ao ponto de pauta 4. 47 

Informes sobre visita da comissão de leis à Clinica Reviver; Jaime Mariano 48 

diz que a visita foi realizada na data de 16 de julho de 2012 a pedido do 49 

Ministério Público, segue fazendo a leitura do oficio onde constam as 50 

informações repassadas ao Ministério Público conforme solicitação deste. O 51 

presidente continua dizendo que aparentemente não tem nada ilegal. Elisabeth 52 

F. Mendonza do CREAS III comenta que são constantes as denúncias que 53 

chegam ao Serviço referente à Clinica Reviver, todas sobre maus tratos aos 54 

dependentes da casa e a mesma diz que as denúncias vêm sendo feitas desde 55 

2002. O conselheiro Santo Cardoso da Rosa conta que na visita realizada a 56 

referida clinica não constou nenhum tipo de maus tratos e sim a documentação 57 

atrasada.  Elisabeth ressalta que não há uma equipe qualificada nas 58 

dependências da casa para melhor atendimento aos idosos, e que o trabalho 59 



realizado no momento é feito por estagiários de enfermagem. Janete krack 60 

Magnagnagno deixa claro que no oficio consta que não houve maus tratos e 61 

que a entidade foi orientada a realizar as providencias cabíveis para a 62 

organização da documentação para funcionamento. O conselheiro Carlos 63 

Henrique Domingues diz que se preocupa com os idosos da Clinica, pois os 64 

mesmos que se encontram em condições físicas e psíquicas não têm a 65 

autonomia de saírem acompanhados e muito menos sozinhos de dentro da 66 

Clinica, e fala também da dificuldade de verificação de maus tratos pois este 67 

seria um caso que demanda de pericia, e que o trabalho do Conselho é de 68 

estar visitando e verificando a documentação as condições do local. Susana 69 

complementa dizendo que o papel do Conselho é verificar o que esta dentro do 70 

nosso alcance enquanto Conselho e encaminhar para órgãos competentes 71 

para os atendimentos necessários. Passa-se ao ponto de pauta 5. Palavra as 72 

Secretarias SEASO, SESAU SEMED, SEAGRI, SEMUC, SEMEL; Susana 73 

ressalta que nos meses de junho e julho realizam-se as festas juninas e que os 74 

grupos de idosos vinculados aos Centros de Referência de Assistência Social- 75 

CRAS estão realizando vários encontros desse gênero. Elisabeth apresenta o 76 

relatório de denúncias do CREAS III onde constam os casos atendidos e que 77 

no ano de 2008 foram 55 casos de denúncias atendidas pelo CREAS III, em 78 

2009 162 casos, em 2010 232 casos, 2011 311 casos e no ano de 2012 98 79 

casos atendidos no primeiro quadrimestre. Elisabeth comenta que todos os 80 

casos são atendidos como urgentes, relata que no caso de algumas denúncias 81 

são passados endereços errados o que acaba dificultando o atendimento. 82 

Susana fala que por mais que a equipe de atendimento ao idoso faça um 83 

trabalho bem qualificado mesmo assim não dão conta, pois o índice de 84 

envelhecimento populacional é cada vez maior. Susana sugere que as 85 

comissões estejam elaborando materiais para a divulgação da violência contra 86 

Idoso. Antonieta complementa dizendo em vez de estar fazendo materiais para 87 

denúncia se esteja planejando palestras em escolas e para a sociedade, 88 

enfatiza dizendo que temos que trabalhar com a base familiar. Ruvanir 89 

Ladentim da Secretaria Municipal de Agricultura – SEAGRI fala que no meio 90 

rural não se percebe ocorrência de maus tratos e sim um vinculo familiar muito 91 

grande, onde se dá muita importância às raízes e à vida familiar, finaliza 92 

dizendo que desconhece maus tratos e abandono na área rural. Passa-se ao 93 



ponto de pauta 6. Informes gerais; Janete fala que o Conselho -Municipal de 94 

Saúde realizou no mês passado uma mesa redonda para  constituição do 95 

Fórum Municipal Intersetorial de Saúde Mental, as conselheiras Márcia 96 

Nogueira  e Antonieta se dispuseram a representar o Conselho do Idoso no 97 

fórum o qual terá reuniões mensais. Jaime coloca em votação a indicação das 98 

referidas conselheiras para o citado Fórum a qual é aprovada por unanimidade. 99 

Jaime avisa que a próxima reunião deste Conselho será realizada na Unidade 100 

Básica de Saúde- UBS do bairro Aclimação com a apresentação do Programa 101 

de Atendimento a Internação Domiciliar - PAID. Não havendo mais nada a 102 

tratar, o presidente do CMDI Jaime Mariano, encerra a reunião às 11h30 e eu 103 

Aline Regina dos Santos, estagiária da Secretaria Executiva dos Conselhos, 104 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo 105 

presidente. 106 


