
 
 

 
 

Reunião Ordinária 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata nº 10 - 31.10.2012 
  

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e doze, aconteceu às 8h30, 1 

na entidade de Acolhimento Institucional para Idosos Abrigo São Vicente de 2 

Paulo, sito a Rua Jaime Duarte Leal, 110 Jardim Maria Luiza, a reunião do 3 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, para tratar dos seguintes 4 

pontos de pauta: 1. Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior 5 

(19.09.2012); 2. Apresentação da Secretaria Municipal de Assistência 6 

Social; 3. Encaminhamento de respostas ao Ministério Publico referente 7 

as solicitações contidas nos ofícios 1177 e 1128/2012; 4. Informes Gerais: 8 

5.1. Almoço de encerramento das atividades CCI; O Presidente Jaime 9 

Mariano dá início as atividades exatamente às 9h00, agradece pelo espaço 10 

cedido e passa a palavra ao Presidente do Abrigo São Vicente de Paulo 11 

Aléssio Dalla Costa o qual faz uma oração em seguida Vanice M. Schaedler 12 

coordenadora da entidade apresenta um vídeo institucional após o Presidente 13 

da sequência justificando a ausência da Conselheira Salete Gerardi de Lima 14 

Chrun representante da Fundação Assis Gurgacz - FAG, a qual estava 15 

organizando e participando do evento ao dia do idoso junto à terceira idade da 16 

FAG. Justifica ausência da Conselheira Dione Maria Fogaça dos Santos Barth 17 

que também estava participando do evento do dia do idoso na FAG. Justifica a 18 

ausência da vice presidente Inês de Paula a qual estava em outro 19 

compromisso. Dando continuidade o presidente Jaime faz a leitura do ponto de 20 

pauta 1. Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior (19.09.2012); 21 

A estagiária de Serviço Social da Secretaria Executiva dos Conselhos Aline 22 

Regina dos Santos faz a leitura da ata a qual é projetada para visualização de 23 

todos, logo em seguida são feitas as correções necessárias, onde se Lê: “Maria 24 

Dolla representante da SEMEL no CMDI complementa dizendo que a água é 25 

tratada e os alunos antes de participarem das atividades na piscina passam por 26 

exames”. Leia-se: “A conselheira Ida Maria Dolla representante da SEMEL no 27 



CMDI complementa dizendo que a água das piscinas é tratada e inspecionada 28 

pela vigilância sanitária e os alunos antes de participarem das atividades na 29 

piscina passam por exames”. Onde se Lê: “promovida pelo CMDI”. Leia-se: 30 

“promovida pelo CCI”. Onde se Lê: “grupo de idoso”. Leia-se: “grupo de 31 

idosos”. O Presidente dá continuidade e passa-se ao ponto de pauta 32 

2.Apresentação da Secretaria Municipal de Assistência Social;  A 33 

Conselheira e Diretora da Secretaria de Assistência Social – SEASO Susana 34 

Medeiros Dal Molin faz a apresentação da referente Secretaria, começa 35 

relatando sobre os grupos de convivência e fortalecimento de vínculos aos 36 

idosos, o qual é um serviço da rede de Proteção Básica que visa desenvolver 37 

ações que estimulam o convívio familiar e social da pessoa idosa, 38 

proporcionando um processo de envelhecimento ativo e saudável com 39 

motivação para novos projetos de vida, evitando  o isolamento. Fala que os 40 

encontros são realizados semanalmente nos bairros e no Centro de 41 

Convivência de Idosos - CCI, onde são desenvolvidos artesanatos, palestras, 42 

passeios, recreação, dança, canto, teatro, rodas de chimarrão, entre outras 43 

atividades, conforme o interesse dos participantes. Comenta das atividades 44 

desenvolvidas no CCI as quais acontecem diariamente por meio de oficinas 45 

sócioeducativas, pedagógicas, culturais e esportivas, atendendo 155 idosos, e 46 

são ofertadas oficinas de inclusão digital, horta, orquidário, artesanato, danças, 47 

pintura em telas, teatro, coral, academia de ginástica, cancha de bocha, 48 

também são realizados eventos sociais como festas temáticas tais como, Baile 49 

de Carnaval e Festa Junina. Susana comenta que o Centro de Referência de 50 

Assistência Social -CRAS Santa Cruz realiza 05 grupos em sua área de 51 

abrangência, atendendo 83 idosos, o CRAS Periolo realiza 06 grupos em sua 52 

área de abrangência atendendo 141 idosos, o CRAS Cascavel Velho realiza 04 53 

grupos em sua área de abrangência, atendendo 95 idosos, o CRAS 14 de 54 

novembro realiza 05 grupos em sua área de abrangência, atendendo 174 55 

idosos, e o CRAS Volante realiza 05 grupos, atendendo 118 idosos, CRAS 56 

Interlagos realiza 05 grupos, atendendo 135 idosos. A conselheira Ida Maria 57 

Dolla pergunta à conselheira Susana o por quê da região de São João não é 58 

atendida pelo município de Cascavel, Susana esclarece que os grupos de 59 

idosos do distrito de São João  60 



juntamente com outros distritos como por exemplo: Sede Alvorada tem sua 61 

própria autonomia na execução dos serviços e não precisam vincular-se aos 62 

CRAS. A conselheira Vanice M. Schaedler relata que fez uma visita juntamente 63 

com o Senhor Aléssio Dalla Costa ao condomínio da terceira idade e fala sobre 64 

as reformas que estão sendo feitas nas casas e que o condomínio como um 65 

todo está organizado. Susana fala que as duas primeiras casas de cada bloco 66 

do condomínio serão reformadas e adaptadas para idosos com acessibilidade. 67 

O conselheiro Santo Savi parabeniza o trabalho realizado no condomínio o qual 68 

foi feito ha mais de vinte anos, diz que com as reformas o condomínio 69 

melhorou muito, mas ainda tem muito a ser feito. O conselheiro Odair Atílio 70 

Cirico da Secretaria Municipal de Cultura pede como são feitas as seleções dos 71 

casais para moradia do condomínio. Susana explica que a política de 72 

assistência social mudou e que não podem mais ser acolhidos idosos que não 73 

estejam com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Inicia-se a 74 

apresentação do relatório de Proteção Especial com Elizabeth Frederico 75 

Mendoza coordenadora do CREAS III relata sobre a unidade a qual atualmente 76 

localiza-se em sede própria do município, localizada à Rua Vitória, 2796, Bairro 77 

Alto Alegre e que em breve será transferido para nova sede própria, que está 78 

em fase de conclusão, à Rua 25 de Agosto, loteamento Curitiba, no Centro de 79 

Cascavel. Atualmente o CREAS III conta com um coordenador, três assistentes 80 

sociais, três psicólogos, um advogado, dois educadores sociais, um 81 

administrativo, um motorista, uma zeladora e dois estagiário de nível superior 82 

de serviço social. A equipe técnica do CREAS III participa de atividades que 83 

visam o aperfeiçoamento e desenvolvimento do serviço, tais como: Reuniões 84 

da rede intersetorial, participação em comissões de saúde mental, grupos de 85 

defesa de direitos e outras palestras, participando como palestrante ou ouvinte, 86 

participação em conselhos de direitos, estudos de casos com a rede 87 

socioassistencial, reuniões de protocolo dos serviços e programas, 88 

capacitações promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 89 

produção de Material socioeducativo, participação em campanhas de 90 

prevenção e enfrentamento às situações de violação de direitos e 91 

acompanhamento dos encaminhamentos realizados para a rede entre outros. 92 

Elizabeth diz que são desenvolvidas com os usuários as atividades como 93 

atendimento individualizado, reunião com famílias, visitas domiciliares, visitas 94 



institucionais, encaminhamento para a rede de atendimento, grupos 95 

socioeducativos, oficina socioeducativa de artes, entre outros. Elen Rizotto 96 

assistente social do Albergue Noturno fala do atendimento a pessoas em 97 

situação de rua, diz que o Albergue acolheu alguns idosos em situação de rua 98 

e diz que a entidade não tem como suprir as necessidades desses usuários, 99 

pede a Comissão para onde ela pode fazer esses encaminhamentos tendo em 100 

vista que o Albergue não comporta a situação desses usuários, o conselheiro 101 

Santo Savi pede para que Elen faça um encaminhamento escrito ao Conselho 102 

para que a discussão seja ponto de pauta para próxima reunião. O presidente 103 

solicita à Elem que encaminhe por parte da entidade uma solicitação por 104 

escrito de inclusão de pauta para próxima reunião.  Passa-se ao ponto de 105 

pauta 3. Encaminhamento de respostas ao Ministério Publico referente as 106 

solicitações contidas nos ofícios 1177 e 1128/2012; Janete faz a leitura das 107 

respostas referente aos ofícios 1177 e 1128. 4.Informes Gerais: 5.1. Almoço 108 

de encerramento das atividades CCI; Janete informa a todos que conforme o 109 

convite passado por e-mail, o CCI esterá realizando almoço de encerramento 110 

das atividades e estendeu o convite a todos os conselheiros. Informa que será 111 

realizado no dia 20 de dezembro no centro de convenções e eventos, solicita a 112 

todos que confirmem presença até a data de hoje. O Presidente Jaime Mariano 113 

da por encerrada a reunião às 11h30 e não havendo mais nada a tratar eu 114 

Aline Regina dos Santos estagiaria de Serviço Social da Secretaria Executiva 115 

dos Conselhos lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada 116 

por mim e pelo presidente. 117 


