
 

 

 

 

 

 

 

ATA n° 07 
Reunião Ordinária – 15/08/2012 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso CMDI 
 

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e doze, aconteceu às 8h30, na Unidade Básica 1 

de Saúde – UBS do bairro Aclimação, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos 2 

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

deliberação da ata da reunião anterior (18.07.2012); 2. Deliberação sobre gravações das 4 

reuniões ordinárias e extraordinárias do CMDI; 3. Apresentação do programa PAID – 5 

Secretaria de Saúde; 4. Relatório mensal do CREAS III – Secretaria de Assistência 6 

Social; 5. Proposta de instalação de Comissão para acompanhamento de denúncias de 7 

violência contra a pessoa idosa; 6. Deliberação e aprovação do calendário para 8 

apresentação das ações desenvolvidas pela SEASO, SESAU, SEMED, SEAGRI, 9 

SEMUC, SEMEL; 7. Informes gerais; 7.1. Dia internacional do idoso 01/10/2012; 7.2. 10 

Seminários de Acolhimento da SEASO; O presidente do CMDI Jaime Mariano inicia a 11 

reunião às 8h30, desejando a todos um bom dia. Em seguida faz a leitura das justificativas de 12 

ausência: a Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun representante da Fundação Assis 13 

Gurgcz – FAG está participando de uma viagem a Europa acompanhando o grupo de dança 14 

Aldebará, a Conselheira Márcia dos Santos Nogueira do Instituto Alfredo Kaefer também não 15 

pode fazer-se presente, pois pela manhã ao chegar a entidade tomou conhecimento de um 16 

funcionário que se acidentou e por isso teve de permanecer no trabalho para realizar 17 

atendimento ao funcionário. Passamos ao primeiro ponto de pauta 1. Apreciação e 18 

deliberação da ata da reunião anterior (18.07.2012); A estagiária de Serviço Social da 19 

Secretaria Executiva dos Conselhos Aline Regina dos Santos faz a leitura da ata a qual é 20 

projetada para visualização de todos, em seguida são feitas correções ortográficas, sendo 21 

feitas as devidas correções necessárias o Presidente Jaime coloca a ata em votação a qual é 22 

aprovada por unanimidade. O Presidente dá continuidade e passa-se ao ponto de pauta 2. 23 

Deliberação sobre gravações das reuniões ordinárias e extraordinárias do CMDI; A 24 

Secretária da Assistência Social Inês de Paula comenta da importância de gravar as reuniões 25 

do Conselho para facilitar nas atas, e complementa dizendo que os registros feitos serão 26 

apenas para uso exclusivo da Secretaria Executiva. O Conselheiro Santo Savi pede para que 27 

seja gravada apenas a voz e não a imagem. O Conselheiro Yves Consentino diz que o papel 28 



do Conselho é lutar por boas causas, e devemos ter transparência no que fazemos. Inês de 29 

Paula fala que após a elaboração da ata a gravação pode ser descartada, sugere a todos que 30 

se faça uma Resolução deliberando o que pode e o que não pode ser feita com as filmagens, 31 

a encarregada da Secretaria Executiva dos Conselhos Janete krack Magnagnagno sugere 32 

que á Comissão de Leis esteja elaborando essa Resolução e que se traga para a próxima 33 

reunião do conselho para discussão e aprovação. O presidente Jaime Mariano explica aos 34 

conselheiros que a comissão de leis estarão elaborando essa resolução e trazendo à 35 

plenária. O presidente Jaime coloca a proposta de Janete em votação a qual é aprovada por 36 

doze votos favoráveis e uma abstenção da Conselheira Antonieta sendo que na ocasião a 37 

mesma justificou sua abstenção, pois em sua opinião poderia ser aprovada nesta reunião e 38 

não precisaria de uma resolução. Passa-se ao ponto de pauta 3. Apresentação do 39 

programa PAID – Secretaria de Saúde; O presidente Jaime agradece a Unidade pelo 40 

espaço cedido para realização desta reunião, segue passando a palavra a Gerente de 41 

Atenção Especializada Marileia Renostro a qual faz a apresentação do Programa de 42 

Assistência e Internação Domiciliar - PAID, é passado um vídeo e em seguida comenta que o 43 

PAID foi o único programa credenciado no Paraná, diz que o programa recebe pacientes dos 44 

hospitais e das unidades básicas de saúde - UBS credenciados, explica que não são todos 45 

os pacientes que são inseridos no programa, pois o paciente é passado por uma avaliação e 46 

após avaliação é que são encaminhados ou não ao PAID, os casos mais atendidos pelo 47 

PAID são idosos com fraturas. Marileia apresenta a Coordenadora do Programa Luana a qual 48 

fala que qualquer duvida pode estar entrando em contato com o programa para 49 

esclarecimentos. Marileia continua dizendo que o programa atende das 7h00 às 19h00 tendo 50 

plantões aos finais de semana. Fala que são atendidos em media 180 casos ao mês, 51 

comenta dos cursos ofertados para especialização em cuidadores.  Eder representante da 52 

Secretaria Municipal de Saúde - SESAU diz que a saúde tem 59 locais de atendimento no 53 

território de cascavel, diz que até maio deste ano teve 52 mil atendimentos. Passa-se ao 54 

ponto de pauta 4. Relatório mensal do CREAS III – Secretaria de Assistência Social; 55 

Claudiana Stein Assistente Social do CREAS III faz a apresentação do relatório, pois a 56 

Coordenadora Elizabethe F. Mendonza não pode estar presente, é projetado o relatório do 57 

mês de Julho de 2012 para visualização de todos, Claudiana apresenta sobre os 58 

atendimentos, encaminhamentos e as origens dos encaminhamentos e exemplifica a 59 

identificação das violações de direitos tendo em vista que no caso de abandono de idoso 60 

foram dois casos, auto negligência três, negligência sete, violência doméstica um, violência 61 

intrafamiliar dois, violência psicológica adulto um, violência psicológica idoso dois casos, 62 

totalizando em 18 casos.    Passa-se ao ponto de pauta 5. Proposta de instalação de 63 

comissão para acompanhamento de denúncias de violência contra a pessoa idosa; 64 

Janete explica que conforme atribuições do CMDI previstas na lei que o institui competem ao 65 

Conselho receber denúncias, entretanto falou que, acredita ser necessário monitorar essas 66 

denúncias verificando se os encaminhamentos e atendimentos têm sido realizados. Ana 67 

Maria sugere que o acompanhamento de denúncias de violência contra pessoa idosa sejam 68 



feitas pela comissão de leis a qual já é formada. O presidente Jaime coloca em votação a 69 

qual é aprovada por unanimidade. Passa-se ao ponto de pauta 6. Deliberação e aprovação 70 

do calendário para apresentação das ações desenvolvidas pela SEASO, SESAU, 71 

SEMED, SEAGRI, SEMUC, SEMEL; É projetado o calendário das reuniões descentralizadas 72 

do CMDI para visualização de todos, e Janete krack Magnagnagno sugere que em cada 73 

reunião realizada uma das secretarias faça sua apresentação para conhecimento de todos, 74 

fica então decidido para o mês de setembro na data de 19.09.212 a apresentação da 75 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL juntamente com a Secretaria Municipal de 76 

educação – SEMED que será realizada no espaço cedido pela FAG, no dia 17 de Outubro a 77 

Secretaria de Assistência Social – SEASO estará fazendo a sua apresentação no Abrigo São 78 

Vicente de Paulo, no dia 21 de Novembro com a apresentação da Secretaria Municipal de 79 

Cultura – SEMUC juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde – SESAU no CREAS III, 80 

e para enceramento do ano na data de 19 de Dezembro com apresentação da Secretaria 81 

Municipal de Agricultura - SEAGRI. O presidente Jaime Mariano coloca o calendário em 82 

votação o qual é aprovado por unanimidade. Passa-se ao ponto de pauta 7. Informes 83 

gerais; 7.1. Dia internacional do idoso 01/10/2012; Rose fala que a entidade esta 84 

programando uma tarde cultural para os grupos de idosos e convida a todos, 7.2 Seminários 85 

de Acolhimento da SEASO; Janete Krack estende o convite do Seminário de Acolhimento a 86 

Criança e o Adolescente que será realizado no dia 12 de setembro no auditório da Unipar. 87 

Não havendo mais nada a tratar eu Aline Regina dos Santos estagiaria de Serviço Social da 88 

Secretaria Executiva dos Conselhos lavrei a presente ata que após lida e aprovada será 89 

assinada por mim e pelo presidente. 90 


