
 
 

 
 

Reunião Ordinária 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata n°12 
Data 19.12.2012 

  

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e doze, aconteceu às 1 

8h30, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS III, 2 

sito a Rua Eduardo Tadeu Melani, ?, a reunião do Conselho Municipal dos 3 

Direitos do Idoso – CMDI, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. 4 

Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior (21.11.2012); 2. 5 

Apresentação das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de  6 

Agricultura – SEAGRI na Política de Atendimento ao Idoso; 3. Discussão 7 

referente a Política Municipal de Acolhimento Institucional para Idosos, 8 

fluxos, vagas e financiamentos; 4. Apresentação e discussão referente ao 9 

relatório mensal do CREAS III; 5. Apreciação e deliberação do calendário 10 

de reuniões ordinárias para o ano de 2013; 6. Informes gerais, 6.1. Almoço 11 

de encerramento dos Grupos de Idosos em 20.12.2012 no Centro de 12 

Convenções; O Presidente Jaime Mariano dá início às atividades 13 

agradecendo pelo espaço cedido e passa a palavra a Coordenadora do Serviço 14 

Elisabeth Frederico Mendonza, a qual expõe que a nova sede do mesmo ainda 15 

não está concluída, mas já está em condições de atendimento e solicita que os 16 

conselheiros divulguem o novo endereço. Dando continuidade o presidente 17 

Jaime faz a leitura do ponto de pauta 1. Apreciação e deliberação da ata da 18 

reunião anterior (21.11.2012); A estagiária de Serviço Social da Secretaria 19 

Executiva dos Conselhos Aline Regina dos Santos faz a leitura da ata projetada 20 

em multimídia; após o presidente a coloca em apreciação; a plenária se 21 

manifesta, sugerindo correções, as quais são realizadas por Aline. O 22 

presidente coloca a ata em votação, a qual é aprovada pela plenária por 23 

unanimidade de votos. O Presidente dá continuidade e passa-se ao ponto de 24 

pauta 2. Apresentação das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal 25 

de Agricultura – SEAGRI na Política de Atendimento ao Idoso; A 26 

Conselheira Ana Maria Formighieri Lima relata que a SEAGRI não tem nenhum 27 



serviço direcionado ao idoso, dessa forma pensou em fazer um vídeo com 28 

alguns agricultores idosos relatando suas atividades diárias. Relata ainda que 29 

foram entrevistados três idosos, moradores do Distrito de São Salvador, e que 30 

tem bastante contato de trabalho com a assistente social do Distrito, Herta e 31 

expõe uma dificuldade que essa assistente social tem, pois muitos idosos 32 

faziam os filhos só para trabalharam na roça e não davam carinho e agora 33 

esses filhos precisam cuidar dos pais e falam “fica quieto, agora quem manda 34 

sou eu” de forma que quando a assistente social tenta intervir, não obtém êxito 35 

devido a essa cultura familiar. Em alguns momentos já foi ameaçada de morte. 36 

Realiza a exposição de um vídeo. Após, Ana relata ainda que os idosos são 37 

muito importantes para a memória do município. O Conselheiro Odair 38 

complemente informando que a Secretaria Municipal de Cultura fará um projeto 39 

chamado “Memória Viva” e ele irá sugerir para responsável pelo projeto que 40 

entreviste esses idosos.  Passa-se ao ponto de pauta 3. Discussão referente 41 

a Política Municipal de Acolhimento Institucional para Idosos, fluxos, 42 

vagas e financiamentos; presidente Jaime passa a palavra para Conselheira 43 

Susana Medeiros Dal Molin que relata que na data de 07.12.2012, a Secretaria 44 

de Assistência Social, SEASO, se reuniu com Elisabeth, Coordenadora do 45 

CREAS II e Alécio, presidente do Abrigo São Vicente de Paula, por conta de 46 

um ofício recebido do Ministério Público, especificamente do Dr. Ângelo 47 

Mazzuchi Santana Ferreira, que de acordo com seu papel, sempre solicita 48 

informações de como os idosos estão sendo atendidos no município. Ressalta 49 

ainda que o Dr. Ângelo pede vários relatórios de vários idosos e que o CREAS 50 

III constantemente também responde ofício do mesmo Promotor. Elisabeth diz 51 

que as denúncias que chegam para CREAS III através do Disque Idoso 52 

também vão para o Ministério Público e Polícia e houve uma denúncia 53 

referente ao acolhimento de uma pessoa idosa no Abrigo São Vicente de 54 

Paula. Conselheira Vanice então diz que o ofício advindo do Ministério Público 55 

relata que o Abrigo foi negligente em algumas ações com os idosos, que 56 

estariam deixando o portão aberto para os mesmo saírem, contudo acredita 57 

que essa denúncia se deu por que no dia 26 um idoso, encaminhado há dois 58 

meses pelo CREAS III, foi liberado pois não queria mais permanecer no Abrigo 59 

de jeito nenhum. Apesar de não ter condições de sair de lá foi liberado, contudo 60 

já tinha idéia de que o mesmo não ficaria mais de uma hora fora do Abrigo, 61 



indo para o bairro XIV de Novembro. Imediatamente entrou em contato com a 62 

Coordenadora da UBS do referido bairro, Cristina, informando que 63 

possivelmente ele apareceria lá, já que esse é um lugar de referência para a 64 

população idosa. Repassou ainda as características do idoso. Após trinta 65 

minutos, Sra. Cristina entrou em contato telefônico relatando que o idoso 66 

estava na Unidade de Saúde. O Plantão Social foi acionado, após atendimento 67 

ao idoso, o mesmo retornou para o Abrigo. Contudo, a conselheira Vanice 68 

relata que em reunião com a SEASO entenderam que isso não poderia ter 69 

acontecido, pois o idoso não tem condições de estar fora do Abrigo, contudo 70 

existem vários idosos que tem o mesmo perfil, não querem permanecer 71 

abrigados. A Conselheira Susana propõe que o Abrigo contrate um psicólogo 72 

para intervir nessa questão, sensibilizando o idoso e também chama a atenção 73 

para o ponto de vista do idoso, que o desejo dele não é permanecer em uma 74 

entidade. Nesse momento a Conselheira Vanice relata que no Plano de Apoio 75 

uma das metas é a contratação de um psicólogo para o ano de 2013 e diz que 76 

é necessário em Cascavel a criação de um local de acolhimento para idosos 77 

até que a equipe técnica possa trabalhar a família para reinserir o idoso 78 

novamente em seu seio familiar. O Conselheiro Carlos Henrique Ribeiro 79 

Domingues avalia que estamos passando por um período desafiador, pois o 80 

Sistema Único de Assistência Social, SUAS, está sendo implantado o que gera 81 

algumas dificuldades e faz-se necessário construir um fluxo de acolhimento, 82 

através de uma discussão que deve reunir o CREAS III e o Abrigo São Vicente 83 

de Paula. A Conselheira Susana ressalta que o que o Conselheiro Carlos 84 

Henrique disse é de extrema importância, pois é primordial continuarmos da 85 

discussão do fluxo de acolhimentos no município de Cascavel e que é 86 

importante trazer para o CMDI a discussão, pois o mesmo pode fortalecê-la. O 87 

Conselheiro Carlos Henrique diz que existe um grupo no município que discute 88 

a questão da criança e do adolescente, da mesma forma podemos criar nosso 89 

próprio grupo de discussão e ressalta ainda que precisam ser chamados outros 90 

atores da rede como saúde e o Centro de Referência da Assistência Social, 91 

CRAS. Então a Conselheira Susana propõe pensar em uma comissão e esta 92 

realizará um planejamento de capacitação continuada para o CMDI para 93 

sentarmos e discutirmos acerca do assunto. O Conselheiro Carlos Henrique 94 

relata que é necessário chamar o Ministério Público para discussão, pois o 95 



mesmo oficia o CREAS III quando um idoso não está sendo cuidado por sua 96 

família, sendo que deveria oficiar aos familiares, como acontece no caso de 97 

crianças e adolescentes vítimas de violência. O Conselheiro Santo Savi então 98 

retoma a proposição de uma Casa de Passagem para Idosos, mas antes essa 99 

decisão passará por essa comissão especial que será criada para formulação 100 

de documentos a fim de mostrar a necessidade da mesma, já que terá que ser 101 

pleiteada junto ao administrador. A Conselheira Susana então diz que quer 102 

fazer parte dessa comissão e o Conselheiro Carlos Henrique sugere ainda que 103 

seja convidado pelo menos um idos acolhida para participar também dessa 104 

comissão. A proposta é aprovada por unanimidade, de forma que passa-se 105 

entoa para o ponto 4. Apresentação e discussão referente ao relatório 106 

mensal do CREAS III; A assistente social do CREAS III leu o relatório 107 

referente às atividades desenvolvidas no mês de novembro. 5. Apreciação e 108 

deliberação do calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2013; O 109 

Presidente Jaime expõe calendário de reuniões para o ano de 2013 e deixa em 110 

aberto à plenária se gostaria de manter as reuniões na terceira quarta-feira do 111 

mês, de forma que é aprovado por unanimidade (tem que colocar os dias 112 

aqui?). Passa-se então para o ponto 6. Informes gerais, 6.1. Almoço de 113 

encerramento dos Grupos de Idosos em 20.12.2012 no Centro de Convenções; 114 

Presidente Jaime convida a todos os conselheiros para o almoço de 115 

encerramento das atividades do CCI no Centro de Eventos de Cascavel na 116 

data de 20.12.2012, a partir das 11h30. 6.2. Conselheira Ida informa que 117 

esteve presente na Conferência da Pessoa com Deficiência em Brasília, entre 118 

os dias 03 a 06 de dezembro e repassa informes. Sendo assim, o Presidente 119 

Jaime Mariano dá por encerrada a reunião às 11h30 e não havendo mais nada 120 

a tratar eu Gisele Fossá, assistente social da Secretaria Executiva dos 121 

Conselhos lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por 122 

mim e pelo presidente. 123 


