
 
 
 
 
 
 
 

ATA n° 02 
 

Reunião Ordinária – 21/03/2012 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso CMDI 

 
Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e doze, aconteceu às 14h00, na sala de 1 

reuniões do 3º andar, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – 2 
CMDI, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da 3 
reunião anterior (15.02.2012); 2. Posse de Conselheiros; 3. Apreciação e deliberação 4 
sobre alterações do Regimento Interno do CMDI; 4. Encaminhamentos referentes ao 5 

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso; 5.Encaminhamentos referentes à eleição do 6 
CMDI gestão 2012/2014; 6. Palavra das Secretarias Municipais: Assistência Social, 7 
Saúde, Educação, Agricultura, Cultura e Esporte e Lazer; 7. Informes Gerais. Salete 8 

Gerardi de Lima Chrun, presidente do CMDI, inicia a reunião desejando à todos uma boa tarde. 9 
Inicia-se a discussão do ponto de pauta 1. Apreciação e aprovação da ata da reunião 10 
anterior (15.02.2012): Jéssica Teodoroski Tebaldi, estagiária do CMDI, faz a leitura da ata . A 11 
presidente Salete Gerardi de Lima Chrum, referente ao conteúdo da linha 53 onde o 12 

conselheiro não governamental Santo Savi comenta que o local do evento deve ser um espaço 13 
adaptado para os participantes, esta explica que se um evento for realizado, ele será destinado 14 

a pessoas que trabalham com os idosos: cuidador de idosos, assistentes sociais, psicólogos e 15 
quem estiver envolvido neste processo. Após as devidas correções a mesma é aprovada por 16 
unanimidade de 11 votos. Passa-se ao ponto de pauta 2. Posse de Conselheiros: A 17 

presidente Salete empossa as conselheiras Christiane Werneck Ferreira Rebello Valente, 18 
representante titular da Secretaria Municipal de Agricultura e Miquelina Malanchen Nokonezny, 19 

representante suplente da Associação dos Aposentados. Passa-se ao ponto de pauta 3. 20 
Apreciação e deliberação sobre alterações do Regimento Interno do CMDI: Janete Krack 21 

Magnagnagno, assistente social encarregada da Secretaria Executiva dos Conselhos, fala que 22 
no primeiro Regimento Interno do CMDI, datado de 14/07/2004, o artigo 30 parágrafo 3º consta 23 
que as reuniões ordinárias realizar-se-ão preferencialmente na terceira quarta-feira de cada 24 

mês, às 08h45, na Prefeitura Municipal, conforme pauta anteriormente divulgada, salvo 25 
deliberação em contrário. E na primeira alteração deste regimento, datada de 15/04/2009, 26 

consta que as reuniões realizar-se-ão às 14h00. Janete fala que como está em pauta a 27 
alteração do regimento, nada impede que o horário das reuniões ordinárias seja alterado, em 28 
virtude da dificuldade para formação de quórum. A Secretária de Assistência Social, Inês de 29 

Paula diz que como conselheira, prefere que o horário das reuniões seja alterado. Salete fala 30 
que caso o horário seja trocado, ele deve permanecer em horário de expediente, durante o dia.  31 
O conselheiro Odair Atílio Círico, representante da Secretaria Municipal de Cultura, sugere que 32 

o horário da reunião seja alterado para 08h30, enquanto o conselheiro Santo Savi sugere 33 

08h45. A presidente Salete coloca a alteração do horário das reuniões ordinárias, no 34 
regimento, em votação. Nove conselheiros, dos onze presentes votaram a favor da alteração 35 
para as 08h30. O Conselheiro Yves Consentino Cordeiro se abstém, pois não tem preferência 36 
na alteração no horário das reuniões. A presidente Salete encerra este ponto confirmando que 37 

a próxima reunião será as 08h30. Passa-se ao ponto de pauta 4. Encaminhamentos 38 
referentes ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI: Janete faz a leitura da Lei n.° 39 

5.984 de 17 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos Direitos  40 
do Idoso no Município de Cascavel-Pr. A presidente Salete ressalta que existem várias 41 
maneiras de arrecadação para o FMDI, entre elas a destinação do Imposto de Renda - IR. 42 



Comenta ainda, que precisamos formar uma comissão para falar com doutor Ângelo Mazzucchi 43 

Santana Ferreira, Promotor de Justiça da área do idoso, sobre a minuta da lei. Fala ainda 44 
sobre uma campanha conjunta com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 45 

Adolescente – CMDCA, para arrecadação do IR. O conselheiro Santo Savi comenta que não 46 
sabe se está na lei, mas a Receita Federal é parceira independente do CMDCA e sugere que 47 
no momento em que a pessoa for fazer a declaração do IR é importante que já apareça a 48 
opção de destinar parte do IR para o FMDI. Janete esclarece que a lei permite a destinação de 49 

parte do IR para fundos diferentes, mas o limite continua sendo até 1% para pessoa jurídica e 50 
até 6% para pessoa física. A Secretária Inês de Paula lembra que o período para destinação 51 
do IR exercício 2011 foi ampliado para abril. Comenta sobre o cuidado que a Salete falou que 52 
devemos ter com a campanha conjunta. Janete ressalta sobre o comentário da Comissão 53 
sobre o CMDI não competir com o CMDCA na destinação de parte do IR, pois agora este está 54 
se fortalecendo. E ressalta que a lei do FMDI é recente e não temos um decreto que a 55 

regulamente. O conselheiro Odair diz que ele percebe que não esta sendo falado da prestação 56 
de contas do FMDI. Salete comenta que são feitas resoluções sobre isso. Inês lembra que já 57 
temos os modelos do CMDCA e do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS para 58 
seguir, em complemento, Salete diz que temos também os modelos do Conselho Estadual e 59 

Federal. A Secretária Inês de Paula lembra terá que haver plano de ação e plano de trabalho. 60 
Janete diz que temos que criar um decreto que regulamente o trabalho do fundo, que detalhe 61 
os encaminhamentos devidos. Santo Savi fala que vamos ter que prestar contas no âmbito 62 

Estadual e Federal. Salete deixa claro que tudo será normatizado. A Secretária Inês de Paula 63 
pede licença, pois o Prefeito Edgar Bueno está em coletiva e os secretários foram chamados a 64 
participar. A presidente Salete reforça a importância de montar uma comissão para conversar 65 
com o Promotor Ângelo. Santo Savi fala que foi procurado por um idoso, sobre uma matéria 66 

que o Jornal Hoje fez com a presidente Salete, o idoso ficou interessado, acreditando que o 67 
salário do idoso irá aumentar, mas o conselheiro Santo explicou para ele que os recursos do 68 

FMDI são da esfera coletiva. A presidente Salete procede a votação da criação de comissão 69 
para conversar com o promotor.  Janete sugere que seja a própria comissão de leis indicada 70 
para a audiência com o Promotor, uma vez que esta mesma comissão elaborou a minuta da 71 

lei. Em votação: 11 votos favoráveis. Santo Savi acresce que é preciso ter algo pronto para 72 
apresentar ao Promotor Ângelo. Salete diz que a comissão se reunirá  anteriormente. Passa-se 73 

ao ponto 5.Encaminhamentos referentes à eleição do CMDI gestão 2012/2014: A  74 
presidente Salete sugere que poderíamos fazer a eleição em um evento que atingisse os 75 

profissionais envolvidos com a política do idoso. Destaca que esse evento deve ser realizado 76 
até a data de 17 de junho de 2012 e reforça a importância desse evento, pela questão de não 77 
sabermos quando a Conferência estadual acontecerá. Santo Savi fala que muitas das pessoas 78 

a serem capacitadas não são do Conselho. A presidente Salete sugere que seja feito um 79 
Fórum. O conselheiro suplente Yves informa que precisa se retirar. Maria Lúcia Simões diz que 80 

caberia uma Conferência no Município. Janete diz que no ano das últimas Conferências, a 81 
Nacional atrasou de junho de 2010 até dezembro de 2011. Santo Savi diz que não está na ata, 82 
mas na reunião passada ele comentou que mesmo que o Estado não realize a Conferência, o 83 

Município pode realizar. Janete confirma que realmente o Município tem autonomia para 84 
realizar a Conferência Municipal dos Direitos do Idoso, porém como o Estado não tem previsão 85 
da realização da Conferência Estadual dos Direitos do Idoso, os nossos delegados não 86 

poderiam participar das conferências a nível Estadual e Nacional e as propostas municipais 87 

não teriam validade nestes âmbitos. Santo Savi diz que os delegados poderiam participar das 88 
Conferências estaduais e nacionais. Janete destaca que a última Conferência Municipal 89 
aconteceu em junho de 2010, e as propostas tiveram validade porque embora a Conferência 90 
Estadual tenha atrasado ela tinha data prevista. A conselheira Juceli Pansera Silveira, 91 

representante do Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social - NUCRESS, pergunta se 92 
nós podemos esperar um pouco para realizar a conferência. Janete argumenta que de 93 

qualquer forma a eleição do CMDI precisa ser realizada, pois o mandato desse Conselho 94 
encerra em 17 de junho de 2012, e ele não pode ser estendido. Salete em complemento diz 95 
que dessa forma, o encaminhamento é pela realização de um Fórum. Santo Savi fala que na lei 96 



consta que a cada dois anos deve ser realizada uma Conferência. A Secretária Inês de Paula 97 

ressalta que se realizarmos a Conferência Municipal as propostas não poderão ser enviadas 98 
para a Conferência Estadual e Federal. Salete propõe a votação para realizarmos um Fórum e 99 

eleição. Juceli pergunta como acontecem as eleições dos Conselheiros Estaduais. Janete 100 
esclarece que a eleição do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 101 
CEDCA, por exemplo, ocorre em Assembléia própria fora da Conferência e o Conselho 102 
Nacional de Assistência Social – CNAS também fará eleição em Fórum próprio. Em votação: 103 

11 votos favoráveis para Fórum e Eleição. Janete sugere que a comissão seja montada neste 104 
momento, em razão da proximidade da data. A comissão é formada pelos seguintes 105 
Conselheiros: Salete, Santo, Dione, Juceli, Jaime, Christiane, Inês, Odair, e como convidada a 106 
senhora Elizabete, coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 107 
- CREAS III. Passa-se ao ponto de pauta 6. Palavra das Secretarias Municipais: Assistência 108 
Social, Saúde, Educação, Agricultura, Cultura e Esporte e Lazer: A Coordenadora do 109 

CREAS III, Elisabete F. Mendoza projeta o relatório mensal, mas apresenta apenas os dados 110 
principais: 16 casos novos, 288 casos em atendimento dos meses anteriores, 3 atendimentos 111 
retomados que estavam em arquivo, 9 casos em lista de espera e 6 casos arquivados. Conclui 112 
sua fala dizendo que os maiores casos de denúncias estão sendo de negligência, os casos 113 

relacionados à violência física e ao abuso estão diminuindo. O representante da Secretaria 114 
Municipal de Saúde, Eder Luiz dos Santos apresenta, por meio de slides que a Secretaria de 115 
Saúde estabelece ações em conformidade com o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e a 116 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria GM nº 2.528), possibilitando o acesso 117 
aos diversos serviços do âmbito municipal, no entanto não possui dados estratificados dos 118 
atendimentos por faixa etária, porquanto os relatórios de produtividade discriminam o total de 119 
procedimentos oferecidos a população em geral. Esta dificuldade futuramente será sanada 120 

com a implantação de um software pelo qual serão feitos, por exemplo, o controle de 121 
agendamento e prontuário eletrônico, o acompanhamento individual e familiar pela equipe de 122 

saúde, os encaminhamentos para serviços especializados, acesso aos exames laboratoriais e 123 
de apoio de diagnóstico, o monitoramento e tratamento de Doenças Sexualmente 124 
Transmissíveis, o acompanhamento através dos Programas de Saúde da Atenção Básica, 125 

como a Assistência Farmacêutica, Hipertensão e Diabetes (HIPERDIA), Suporte no tratamento 126 
e supervisão por meio do Programa de Atendimento de Internação Domiciliar (PAID). Eder 127 

finaliza sua fala com os alguns dados referentes a 2011: consultas clínicas: 50.623; Assistente 128 
Social: 8.255; Enfermeiros: 42.878; Total: 101.756. O Conselheiro Odair, representante da 129 

Secretaria Municipal de Cultura apresenta que 57 idosos participaram do Dia da Amizade com 130 
visitação à Sala Verde e ao MAC, declamação de poesia e coquetel. Fala ainda da dificuldade 131 
em estender o convite a todos pela infra estrutura, mas apesar disso foram convidados alguns 132 

CRAS. Odair fala ainda que a Secretaria tem um tele centro onde o idoso inscreve-se para 133 
aprender informática básica com curso extensivo. A conselheira Dione comenta que fez esse 134 

curso. A presidente Salete solicita o número de idosos atendidos. Odair responde que mais ou 135 
menos 15 a 20 idosos por período (matutino/ vespertino) de segunda a sexta-feira. Os dados 136 
da Secretaria Municipal de Agricultura serão apresentados na próxima reunião ordinária de 137 

abril. Informes Gerais: Salete diz que seria interessante pensar em um “Encontrão” regional 138 
com atividades diferenciadas ligadas a música, dança, artes visuais, aproveitando que o 139 
conselheiro Odair é representante da Secretaria de Cultura. Santo Cardoso comenta sobre o 140 

lançamento do livro do senhor Agostinho. Salete finaliza a reunião solicitando para o 141 

conselheiro Eder apresentar na data de 18/04/2012 o que é urgência e emergência nos 142 
serviços de Saúde. Janete também solicita pare ele apresentar como a SESAU lida com as 143 
prioridades. Nada mais havendo a tratar a Presidente Salete Gerardi de Lima Chrun encerrou a 144 
reunião e eu Jessica Teodoroski Tebaldi, estagiária de Serviço Social da Secretaria Executiva 145 

dos Conselhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela 146 
presidente.147 
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