
 
 
 
 
 

Reunião Ordinária 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata nº 11 - 21.11.2012 
  

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e doze, aconteceu às 1 

8h30min, na sala de reuniões do terceiro andar da Prefeitura Municipal de 2 

Cascavel a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – 3 

CMDI, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e deliberação 4 

da ata da reunião anterior (31.10.2012); 2. Apresentação da Secretaria 5 

Municipal de Cultura; 3. Apreciação e deliberação de formulários de 6 

denúncias do CMDI; 4. Apresentação de relatório mensal CREAS III; 5. 7 

Confraternização dos Conselhos vinculados à SEASO; 6. Informes Gerais: 8 

O Presidente Jaime Mariano dá início às atividades, com uma inclusão de 9 

pauta, ressaltando que o CMDI recebeu um ofício advindo da Instância 10 

Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – IMCSPBF, o qual 11 

solicita dois representantes do CMDI para compor a Chamada Pública da 12 

IMCSPBF. A encarregada da Secretaria Executiva dos Conselhos Janete Krack 13 

Magnagnagno explica qual é o papel da Instância, informando que ela não é 14 

deliberativa e sim consultiva, bem como fiscalizadora. Integra várias políticas 15 

públicas, como por exemplo: Assistência Social, Educação, Saúde, e também 16 

Entidades Não Governamentais as quais acompanham a Programa Bolsa 17 

Família do Município. Mediante ao exposto, indicou-se pela plenária a Senhora 18 

Dione Maria Fogaça dos Santos Barth como membro Titular e a Senhora 19 

Antonieta Azziz Halim como membro Suplente. Passa-se ao ponto de pauta 1. 20 

Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior (31.10.2012); A 21 

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, em seguida são feitas as correções necessárias, a conselheira Ida Maria 24 

representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL pede 25 

correção na linha 60 onde se Lê: “São João”. Leia-se: “São João do Oeste”. A 26 

conselheira Salete Gerardi de Lima Churn representante da Fundação Assis 27 



Gurgacz – FAG pede alteração na linha 65 onde se lê: “As reformas que estão 28 

sendo feitas nas casas e que o condomínio como um todo está tudo muito 29 

organizado”. Leia-se “As reformas que estão sendo feitas nas casas e que o 30 

condomínio como um todo está organizado”. Jaime Mariano pede correção na 31 

linha 69 onde se lê: “O conselheiro Santo Savi parabeniza o trabalho 32 

realizando”. Leia-se: “O conselheiro Santo Savi parabeniza o trabalho 33 

realizado”. E na linha 109 onde se lê: “o CCI será realizando”. Leia-se: “o CCI 34 

estará realizando”. Sendo feita as correções necessárias a ata é aprovada por 35 

unanimidade. O conselheiro Carlos Henrique representante do Conselho 36 

Regional de Psicologia (CRP) constata que na ata anterior não foi abordado 37 

sobre a questão de “acolhimento a idosos”, ou seja, ressalta que é um assunto 38 

pertinente a ser discutido, haja vista a dificuldade encontrada pelo Centro de 39 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) III em encaminhar um 40 

acolhimento para Unidade de Acolhimento Institucional “Abrigo São Vicente de 41 

Paulo”. Frente ao exposto, Susana Medeiros Dal Molin, reforça a fala do 42 

conselheiro, informando que o CREAS III possui a prerrogativa técnica de 43 

avaliar e/ou encaminhar para o acolhimento. Com a problemática apresentada, 44 

o Presidente Jaime Mariano sugere que seja incluído na próxima reunião, uma 45 

discussão acerca do assunto envolvendo a equipe técnica do CREAS III, bem 46 

como da Unidade de Acolhimento Institucional “Abrigo São Vicente de Paulo”. 47 

Janete Krack Magnagnagno apresenta como ponto de pauta para próxima 48 

reunião, a proposta do Presidente, como: Acolhimento Institucional para idosos, 49 

fluxos, vagas e financiamentos. O presidente Jaime Mariano coloca em votação 50 

a qual é aprovada por 13 votos e uma abstenção. Dando continuidade ao ponto 51 

de pauta 2. Apresentação da Secretaria Municipal de Cultura; Odair da 52 

Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC informa aos conselheiros, as ações 53 

desenvolvidas aos idosos pela SEMUC, por meio de fotos, as quais foram de: 54 

comemorações e atividades.  Comenta que a partir de Janeiro de 2013 será 55 

fornecido à população idosa cursos de informática duas vezes na semana com 56 

duração de cinco meses, no período da manhã e tarde. A conselheira Antonieta 57 

Azziz Halin pergunta a Odair como é feita a divulgação para esse que estes 58 

cursos sejam realizados, Odair explica que primeiramente é repassado aos 59 

grupos de idosos que já participam de alguma atividade junto a secretaria e diz 60 

que não tem como abrir para todos os grupos pois a capacidade é de 61 



comportar 40 à 50 pessoas no máximo. O presidente Jaime da continuidade e 62 

passa ao ponto de pauta 3. Apreciação e deliberação de formulários de 63 

denúncias do CMDI; Jaime Mariano diz que a Comissão de Leis reuniu-se 64 

para estar analisando as propostas referentes aos formulários de denúncias as 65 

quais foram trazidas até a plenária para discussão e aprovação. Janete Krack 66 

Magnagnagno informa que o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso tem 67 

como atribuição receber denúncias de violência contra a pessoa idosa, realizar 68 

as devidas anotações em um formulário próprio. Ressalta que a Comissão de 69 

Leis reuniu-se para estar aprimorando esse formulário, para o mesmo ser 70 

encaminhado ao CREAS III, serviço responsável pelo atendimento ao idoso 71 

vítima de violência, com maiores informações e esclarecimentos da denúncia. 72 

Assim, Janete apresenta os formulários, explicando que o primeiro é de 73 

“recebimento de denúncia”, onde consta a data da denúncia, o número do 74 

protocolo, nome do idoso, idade e denunciante.  Janete informa também, que 75 

os relatórios que estão sendo feitos hoje não constam o nome do denunciante 76 

e nem o número do protocolo, e o endereço. O segundo formulário é o retorno 77 

do CREAS III a Secretaria Executiva, onde consta o mesmo número de 78 

protocolo do primeiro formulário, data de retorno, situação onde os técnicos 79 

informam acerca do atendimento, monitoramento ou se foi desligado por 80 

avaliação técnica, espontâneo, inserção em outro serviço, morte acidental, 81 

morte natural, morte violenta/homicídio, morte violenta/suicídio, mudança de 82 

município e por fim usuário não localizado, o próximo campo é a descrição do 83 

técnico e assinatura do técnico o qual fez o atendimento. O terceiro e último 84 

formulário vai para a Comissão de Leis o qual será preenchido pela Assistente 85 

Social da Secretaria Executiva onde consta a data da denúncia, número do 86 

protocolo, síntese descritiva e a assinatura do técnico da Secretaria Executiva 87 

responsável pela síntese. Susana Medeiros Dal Molin pergunta acerca do 88 

retorno ao denunciante, caso o mesmo queira informações sobre a denúncia, 89 

ou seja, a quem será atribuído a responsabilidade de dar o retorno ao 90 

denunciante. Janete responde que essa questão não foi levantada pela 91 

comissão. Carlos Henrique pede para que se possível as informações sejam 92 

repassadas pela Secretaria Executiva, até mesmo para preservação do serviço 93 

e dos técnicos do CREAS III. Susana Medeiros Dal Molin sugere que seja feita 94 

por o técnico da Secretaria Executiva neste caso pela Assistente Social Janete 95 



Krack Magnagnagno, o presidente Jaime Mariano coloca em votação a qual é 96 

aprovada por unanimidade. Próximo ponto de pauta 4. Apresentação de 97 

relatório mensal CREAS III; O relatório do CREAS III é projetado para 98 

acompanhamento de todos e a Assistente Social Claudiana Stein faz a 99 

apresentação do relatório mensal do mês de outubro informando que no 100 

referido mês foram realizados 222 atendimentos, dos quais 48 por contatos 101 

telefônicos com familiares, 20 por contatos telefônicos pela rede de serviços e 102 

havendo 18 desligamentos, fala que no mês de outubro houve poucas 103 

denúncias e por conta do baixo número de denúncias a equipe pode estar 104 

finalizando os atendimentos dos meses anteriores que ainda estavam em 105 

andamento por isso o número elevado de desligamento. Informa também, que 106 

foram feitas 45 visitas domiciliares e um desligamento espontâneo. Neste 107 

momento retorna novamente a discussão sobre acolhimento institucional, e 108 

Janete Krack Magnagnagno lembra a todos que essa discussão, já foi 109 

resolvida, ressaltando que a mesma será ponto de pauta para próxima reunião. 110 

Susana Medeiros Dal  Molin sugere para que se convide a Gerente da Divisão 111 

do Sistema Municipal de Assistência Social Cheila Tatiana Guimarães Lautert e 112 

a Coordenadora do setor de Monitoramento e Avaliação Ana Paula Zorik ,  113 

sendo o setor responsável pelo acompanhamento e monitoramento do Serviço. 114 

O presidente da continuidade ao ponto de pauta 5. Confraternização dos 115 

Conselhos vinculados à SEASO; Susana Medeiros Dal Molin comenta que a 116 

proposta é realizar uma confraternização entre os conselhos no dia 04 de 117 

dezembro a partir das 19h00 no Centro Jesuíta localizado no Brasmadeira. Por 118 

fim o ponto  6. Informes Gerais: A conselheira  Salete Gerardi de Lima Churn 119 

explica que na data de 13 de dezembro de 2012 acontecerá a formatura do 120 

Grupo de Idosos do Centro de Convivência de Idosos “Nair Venturin Gurgacz”, 121 

desta forma o Programa Ação Integrada pela Cidadania da Fundação Assis 122 

Gurgacz, abre vagas para novos idosos, sendo que foram disponibilizadas 30 123 

vagas para os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e as 124 

demais vagas serão preenchidas em conformidade com a procura, explica 125 

ainda que a atividades do Programa tem duração de dois anos. A conselheira 126 

Susana Medeiros Dal Molin informa que no CRAS Cascavel Velho haverá a 127 

festa dos anos 60 na data de 21 de novembro de 2012 e convida a todos. O 128 

conselheiro Santo Savi informa que a Associação Parque São Paulo arrecadou 129 



cinco cestas básicas para doação para famílias extremamente pobres como 130 

proposta de natal para estas famílias. O presidente Jaime Mariano dá por 131 

encerrada a reunião e não havendo mais nada a tratar, eu, Aline Regina dos 132 

Santos, estagiária de Serviço Social da Secretaria Executiva dos Conselhos 133 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo 134 

presidente. 135 



 

 

 

 


