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Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e onze, às 14h reuniram-se na sala de 1 

reuniões do 3° piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, os membros do Conselho 2 

Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. 3 

Apreciação e aprovação da Ata da reunião anterior (15.06.2011); 2. Ofício para o 4 

Ministério Público; 3. Apresentação do Relatório do CREAS III; 4. Mapeamento 5 

do Cadastro do Grupo de Idosos e Dia do Idoso; 5. Lei de Diretrizes 6 

Orçamentárias de 2012; 6. Designar Comissão para visita no COCASMA; 7. 7 

Informes Gerais. A presidente Salete deseja boas vindas a todos, coloca a pauta em 8 

apreciação não havendo alterações, coloca em votação e a mesma é aprovada por 9 

unanimidade. Em seguida passa-se ao ponto 1. Apreciação e aprovação da Ata da 10 

reunião anterior (15.06.2011) A presidente solicita que a estagiária Janaina Alves 11 

Teixeira faça a leitura da ata da reunião anterior de 15/06/2011, o Conselheiro Eder 12 

Luiz dos Santos solicita que seja acrescentado em sua fala a Portaria 2854/2000, a 13 

Portaria 810/1989 e a Portaria 400/1977, as quais dispõem sobre a estrutura e 14 

funcionamento de instituições de saúde que prestam atendimento a idosos, bem como, 15 

seja retirado de sua fala a expressão contida nas linhas 129 e 130, onde está escrito que 16 

“o conselheiro Eder pede desculpas por não ter analisado anteriormente à proposta de 17 

resolução”, pois o mesmo afirma ter analisado o documento, no entanto, não pode 18 

apresentar com antecedência suas sugestões naquela reunião. Não havendo outras 19 

solicitações de alteração a ata é colocada em votação e é aprovada. Passa-se ao ponto 2. 20 

Ofício para o Ministério Público; A presidente explica que o Conselho recebeu do 21 

Ministério Público o ofício n° 612/2011 informando que foi instaurado Inquérito Civil 22 

para apurar se os responsáveis legais ou administradores do suposto Abrigo São Rafael, 23 

localizado na Rua São Luiz, 1135, bairro Canceli, nesta cidade e Comarca de Cascavel, 24 

apropriaram-se, desviaram ou deram aplicação diversa de sua finalidade, a bens, 25 

proventos, pensões ou qualquer outro rendimento dos 10 idosos que, entre novembro de 26 

2010 e, fevereiro de 2011, foram encontrados pela Administração Pública Municipal, 27 



albergados/abrigados no citado local, bem como, se quando por ocasião das diligências 28 

realizadas em 08/02/2011, a administração daquele estabelecimento, de qualquer forma, 29 

impediu ou criou embaraço a ato dos agentes fiscalizadores da Administração, que para 30 

lá se dirigiram com o fim de inspecionar e adotar medidas de proteção aos idosos 31 

abrigados/albergados. Para o esclarecimento dos fatos, enumerou uma série de questões 32 

para serem respondidas e encaminhadas ao Ministério Publico. A Secretária Executiva 33 

dos Conselhos Justa Alves dos Anjos Chesca faz a leitura do oficio do Conselho 34 

Municipal dos Direitos do Idoso, n° 014/2011 encaminhado ao Ministério Público para 35 

o conhecimento dos Conselheiros. A presidente Salete informa aos Conselheiros que 36 

este esclarecimento é necessário haja vista que ainda existem questionamentos a 37 

respeito do suposto “abrigo”, porém o Conselho já respondeu ao Ministério Público. 38 

Passa-se ao ponto 3. Apresentação do Relatório do CREAS III. Justa apresenta o 39 

relatório do mês de Junho do Centro de Referência Especializado da Assistência Social 40 

– CREAS III, sendo que foram 05 novos casos atendidos, 185 casos em atendimento 41 

dos meses anteriores, 06 atendimentos retomados que estavam em arquivo, 23 casos na 42 

lista de espera, totalizando 219 casos, ainda foram arquivados 13 casos. A Secretária 43 

Municipal de Assistência Social e Conselheira Inês de Paula, informa que o CREAS III 44 

e o Programa de Reabilitação Baseada na Comunidade - RBC estão passando por 45 

processo de reestruturação, justificando a ausência do coordenador Celso Lunkes. 46 

Esclarece ainda que tal reestruturação é necessária para otimizar o atendimento haja 47 

vista que ambos atendem o mesmo público e estavam em endereços distintos e agora 48 

passarão a atender no mesmo local, sito a Rua Vitória 2796, Bairro Alto Alegre. Não 49 

havendo questionamentos o relatório é aprovado por unanimidade e passa-se ao ponto 4. 50 

Mapeamento do Cadastro do Grupo de Idosos e Dia do Idoso; A presidente informa 51 

que a principio foi enviado a ficha de inscrição aos grupos de idosos para que fosse 52 

preenchida e encaminhada ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso,  que 53 

providenciou um cadastro dos mesmos, posteriormente a idéia do Conselho é reunir 54 

estes grupos com objetivo de conhecer e socializar as informações. Solicita que a 55 

estagiária Janaina faça a leitura do mapeamento, o mesmo é projetado para a 56 

visualização dos Conselheiros. Até a presente data 36 (trinta e seis) grupos foram 57 

cadastrados. Quanto ao Dia do Idoso, comemorado na data de primeiro de outubro, 58 

Salete informa que obteve a informação junto a empresários da dupla sertaneja “Zezé de 59 

Camargo e Luciano” para fazer uso da imagem e voz dos mesmos em campanha 60 

publicitária contra a violência a idosos, o valor seria de R$ 300, 000,00 (Trezentos mil 61 



reais) e que poderíamos tentar patrocínio junto à iniciativa privada do município. A 62 

secretária Inês de Paula entende que o valor é exorbitante, contudo podemos fazer um 63 

trabalho de conscientização com qualidade, porém com custo menor, poderíamos 64 

também buscar junto à iniciativa privada recursos para custear a campanha. Salete 65 

esclarece que o objetivo maior é “arrumar a casa”, ou seja, concluir o mapeamento dos 66 

grupos, saber o que está sendo realizado em prol dos idosos no município, e em 67 

setembro realizar um seminário, com tempo para cada grupo ou representante apresentar 68 

as atividades desenvolvidas. Este seria o primeiro passo, acrescenta. Salienta ainda que 69 

quando questionada pela mídia quanto ao atendimento aos idosos não tem algo concreto 70 

a declarar, precisamos saber o que esta sendo realizado pelo poder público, pela 71 

iniciativa privada, para posteriormente traças metas. A Conselheira Ana Maria 72 

complementa a fala da presidente acrescentando que o primeiro passo do Conselho é 73 

fazer o cadastro, reunir e direcionar o trabalho para as necessidades de cada grupo. 74 

Acredita que a melhor forma é levar as informações da maneira que os idosos 75 

conseguem entender, é importante reunir e organizar os dirigentes, dar ciência das 76 

normas, do estatuto. Salete informa que em setembro será possível elaborar um 77 

cronograma com as atividades que cada grupo irá realizar em outubro, em virtude da 78 

comemoração do Dia do Idoso, que é celebrado em 01 de outubro. Para tanto deverá ser 79 

formada uma comissão para organizar os trabalhos do seminário, coloca em votação a 80 

proposta do Seminário que é aprovado pela maioria. A secretária e conselheira, Inês de 81 

Paula solicita que a Sra. Rosimeri Dal Angnol coordenadora do Centro de Convivência 82 

de Idosos - CCI informe qual é a programação para o dia do idoso que está sendo 83 

elaborada pelos técnicos. Rosimeri informa que na data de primeiro de outubro 84 

planejam realizar uma caminhada, seria uma programação a nível municipal o qual 85 

deverá reunir várias secretarias, parcerias e outros grupos. A plenária indica membros 86 

para compor a Comissão Organizadora para o evento que reunirá os grupos de idosos do 87 

Município que fica assim definida: a Coordenadora do CCI – Rosimeri, a Gerente da 88 

Área de Proteção Social Básica Luzia de Aguiar Soares, a Diretora da Assistência 89 

Social Susana Medeiros Dal Molin e pelos seguintes Conselheiros Antonio Santo Graff, 90 

Ana Maria, Odair, Eder, Adelar, Emerson, Izulina, Dione, Salete, Santo Cardoso da 91 

Rosa, que realizará reunião na data de  08 de agosto, as 14h no CCI. Não havendo 92 

outros questionamentos passa-se ao ponto 5. Lei de Diretrizes Orçamentárias de 93 

2012; A presidente informa que na data de 03 de agosto será realizada uma capacitação 94 

no auditório da Prefeitura Municipal a partir das 13h30, para orientar os conselheiros 95 



quanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. Inês de Paula informa que a 96 

Secretaria de Finanças vai contribuir para esclarecer dúvidas pertinentes à elaboração da 97 

LDO, cuja participação dos conselheiros é muito importante. Salete informa que foi 98 

encaminhado ofício para as secretarias solicitando informações sobre o andamento do 99 

processo de discussão referente à elaboração da LDO/2012 concernente aos planos e programas 100 

de atendimento dos direitos da pessoa idosa, para que assim o Conselho tenha a participação 101 

necessária na elaboração da peça orçamentária para 2012. Passe-se ao ponto 6. Designar 102 

Comissão para visita no COCASMA. A presidente informa que na data de 19 de julho 103 

do corrente o Conselho recebeu denúncia de maus tratos a idoso na clínica denominada 104 

Comunidade Católica Servos de Maria – COCASMA sugere que seja designada uma 105 

Comissão para realizar visita na referida clínica e averiguar a denúncia. A comissão 106 

então é formada pelos seguintes Conselheiros: Salete, Suzana, Roseli Fleck, Santo Rosa 107 

e Santo Graff, cuja visita ficou marcada para o dia 09 de agosto, às 14h. O Conselheiro 108 

Santo da Rosa sugere que seja formada uma comissão para averiguar as condições de 109 

idosos encarcerados e que no dia do idoso seja realizado algo direcionado a este 110 

público. Passa-se ao ponto 7. Informes Gerais: A presidente informa a respeito da 111 

capacitação que está acontecendo no Auditório da Prefeitura. Inês de Paula informa que 112 

a Secretaria de Assistência Social após a deliberação do Conselho Municipal de 113 

Assistência Social – CMAS, irá adquirir camisetas para os idosos dos Grupos de 114 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos, vinculados aos Centros de 115 

Referência de Assistência Social – CRAS e Centro de Convivência de Idosos I e II, 116 

conforme modelo escolhido pelos idosos, com a frase “Idoso - É um jovem que deu 117 

certo”. O recurso para aquisição das camisetas será oriundo do co-financiamento com o 118 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS através do Piso 119 

Básico Variável II. Santo da Rosa convida a todos para Festa Julina que acontecerá na 120 

data de 30 de Julho no Centro de Cultura do Bairro Periolo. A presidente agradece a 121 

Inês de Paula pela lembrança do seu aniversário e encerra a reunião agradecendo a 122 

presença de todos. E assim, nada mais havendo a ser tratado eu Janaina Alves Teixeira 123 

estagiária nominada lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por 124 

mim e pela presidente. 125 


