
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 

Lei Municipal n° 3.620/2003 n° 4.871/2008 e n° 5.156/2009. 

Rua Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – PR. 

Fone/Fax: (45) 3321-2273/3321-2366 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

ATA N° 05 DE 15.06.2011 

 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e onze, às 14 horas reuniram-se no Centro 1 

de Convivência dos Idosos da Fundação Assis Gurgacz – FAG, sito à Avenida das 2 

Torres, 500 os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, com a 3 

presença dos membros do Grupo de Convivência de Idosos Nair Venturin Gurgacz, para 4 

tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da Ata da reunião 5 

anterior (25.05.2011); 2. Posse de Conselheiro; 3. Proposta de Inscrição para 6 

entidades com fins não econômicos junto ao CMDI; 4. Obras da SEASO 7 

(Condomínio da Terceira Idade); 5. Dia Mundial de Combate à Violência contra 8 

Idoso; 6. Apresentação do Relatório do CREAS III; 7. Informes Gerais. A 9 

presidente Salete Gerardi de Lima Chrun dá as boas vindas a todos, faz um breve 10 

resgate sobre a pessoa idosa, ressaltando a importância de propiciar uma melhor 11 

qualidade de vida aos idosos, bem como valorizar seu conhecimento cultural e 12 

profissional, e sua capacidade de contribuição para a melhoria da sociedade, por todas 13 

as formas ao seu alcance. Salete solicita que os participantes se apresentem. E inicia se 14 

apresentando e passando a palavra para os componentes Conselho Municipal dos 15 

Direitos dos Idosos em seguida aos membros do Grupo de Convivência de Idosos Nair 16 

Venturin Gurgacz. Após a apresentação a presidente coloca a pauta em aprovação, 17 

Celso Lunkes Coordenador do Centro de Referência Especializado de Assistência 18 

Social – CREAS III solicita que o ponto de pauta n° 06 seja invertido, haja vista que 19 

tem outro compromisso, não havendo objeções a pauta passa a ter a seguinte ordem 1. 20 

Apreciação e aprovação da Ata da reunião anterior (25.05.2011); 2.Posse de 21 

Conselheiro; 3.Apresentação do Relatório do CREAS III; 4.Proposta de Inscrição 22 

para entidades com fins não econômicos junto ao CMDI; 5.Obras da SEASO 23 

(Condomínio da Terceira Idade); 6.Dia Mundial de Combate à Violência contra 24 

Idoso; 7.Informes Gerais. A presidente solicita que a estagiária Janaina Alves Teixeira 25 

faça a leitura da ata da reunião anterior de 25/05/2011. O Conselheiro Santo Savi 26 

solicita que conste na ata a fala da Conselheira Susana Medeiros Dalmolin quanto ao 27 

número de idosos que o Abrigo São Vicente de Paulo acolhe e o valor em espécie que 28 



recebe da prefeitura Ponto 02. Posse de Conselheiro. Presidente empossa solenemente 29 

a Conselheira Susan Mara Turcatel que assume como membro suplente representando a 30 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL. Passa-se ao ponto 03. 31 

Apresentação do Relatório do CREAS III; Celso apresenta o demonstrativo das 32 

atividades desenvolvidas pela equipe do Centro de Referência de Assistência Social - 33 

CREAS III de junho de 2008 a junho de 2011 explicando que é um Serviço de 34 

orientação e apoio especializado a indivíduos e famílias com os seus direitos violados, 35 

criado em junho de 2008 através da Secretaria de Assistência Social, com apoio dos 36 

Conselhos Municipais dos Direitos do Idoso e da Assistência Social, cujo objetivo é 37 

atender as vítimas de violência física, psicológica, sexual e moral; negligência, 38 

abandono; abuso financeiro e econômico violência patrimonial e auto-negligência, 39 

proporcionar condições para que as vítimas de violência e suas famílias possam resgatar 40 

sua dignidade. Os encaminhamentos para o Serviço podem advir dos profissionais da 41 

rede sócio-assistencial e de saúde do município, depois de esgotadas as suas 42 

possibilidades de intervenção e verificada a violação de direitos. Coaduna-se a isso, o 43 

atendimento às determinações legais do Ministério Público e do Poder Judiciário além 44 

das denúncias e encaminhamentos recebidos via Conselho Municipal dos Direitos do 45 

Idoso, Ouvindo Cidadão 156, Disque Idoso Paraná, Delegacia da Mulher e outras 46 

Delegacias. Atualmente a equipe está composta por 01 Coordenador e Psicólogo, 01 47 

Psicóloga, 02 Assistentes Sociais, 01 Advogada, 01 Motorista, 02 Estagiárias. 48 

Conforme citado no relatório no período de junho de 2008 a junho de 2011, foram 49 

atendidos 1144 casos, sendo 674 idosos, 192 mulheres, 261 idosos em situação de rua e 50 

64 homens adultos. O Conselheiro Santo da Rosa questiona quanto ao Ministério 51 

Público, Celso informa que existem ações em andamento, algumas retornam com 52 

solicitação de informações como por exemplo estudo social, mas, quem decide é o 53 

Ministério Público, Santo da Rosa questiona também a respeito do Fundo Municipal dos 54 

Direitos do Idoso. A Secretária Executiva dos Conselhos Justa Alves dos Anjos Chesca 55 

informa que está sendo discutido nas comissões e também foi encaminhada a minuta a 56 

Dra. Lucila que fará a análise. O Sr. Arthur membro do Grupo de Convivência de 57 

Idosos Nair Venturin Gurgacz questiona a atuação do Poder Público quando este 58 

prejudica o idoso, qual é o encaminhamento. O Conselheiro Jaime Mariano, procurador 59 

Jurídico do Município informa que qualquer ato contrário a lei, pode ser encaminhado 60 

ao Ministério Público, registra-se o boletim de ocorrência e encaminha-se a promotoria 61 

que vai autuar, podendo ser a família, o poder público ou o responsável. Celso 62 

complementa que o CREAS III está à disposição para colher denúncias sejam elas 63 



contra aos idosos ou mesmo contra algum serviço público que não esteja atendendo 64 

adequadamente. A presidente Salete corrobora a fala de Celso afirmando que a lei é 65 

para todos, e caso sinta-se prejudicado pode recorrer às instâncias do Ministério 66 

Público. O Conselheiro Santo da Rosa afirma que o ministério público deve ser mais 67 

ágil. O Conselheiro Antonio Santo Graff, salienta que precisamos de argumentos para 68 

pautar qualquer denúncia, quais os casos que foram encaminhados oficialmente e não 69 

foram obtidas respostas, “fazer denúncia” aleatoriamente não adianta afirma o 70 

Conselheiro. Não havendo questionamentos passa-se ao ponto 4. Proposta de 71 

Inscrição para entidades com fins não econômicos junto ao CMDI; A secretária 72 

executiva, Justa, apresenta a proposta de inscrição para entidades com fins não 73 

econômicos junto ao CMDI, com as propostas de alteração realizadas na reunião 74 

anterior, bem como, alguns apontamentos necessários. A Conselheira Maria Lucia 75 

Simões informa que a referida proposta foi discutida na reunião da Associação dos 76 

Profissionais de Serviço Social de Cascavel – APROSSC e propõe que no Art. 7° 77 

capítulo I Nas Instituições de Longa Permanência para Idosos deve fazer parte da 78 

equipe de referência um profissional de Serviço Social, a Conselheira supra explica que 79 

esta sugestão não é uma questão corporativista, a preocupação é com a garantia dos 80 

direitos da pessoa idosa. Na apresentação do relatório do CREAS III observamos que 81 

estamos envolvidos com a situação do idoso, onde seus direitos são negados, pensando 82 

na garantia dos direitos dos idosos é que nossa proposta se pauta, é pensando também 83 

no artigo 50 parágrafo XI do Estatuto do Idoso, Lei Federal n° 10.741/2003, que 84 

constituem obrigações das entidades de atendimento, proceder a estudo social e pessoal 85 

de cada caso. O único profissional apto é o Assistente Social, pois é privativo deste 86 

profissional. O Conselheiro Santo Savi faz a observação quanto à denominação de 87 

inscrição ou registro.  Justa explica que o termo registro, é para registramos os 88 

documentos apresentados e o termo inscrição é para identificar que está inscrito no 89 

Conselho, que está autorizado a funcionar.  Justa lembra que a proposta em discussão é 90 

para entidades com fins não econômicos. O conselheiro Santo Savi questiona se as 91 

entidades com fins não econômicos podem pleitear recursos junto ao poder público. O 92 

conselheiro Eder Luiz dos Santos questiona quanto à proposta apresentada pela 93 

Conselheira Lucia, pois estaria ferindo a Constituição e para tanto deveríamos procurar 94 

uma lei que de respaldo a decisão. A presidente Salete informa que o próprio Estatuto 95 

do Idoso contempla esta questão. O Conselheiro Antonio Santo Graff propõe que 96 

solicitado Parecer Jurídico. A Conselheira Juceli Pansera Silveira explica que a partir do 97 

momento que o idoso entra em uma Instituição de Longa Permanência deve ter um 98 



parecer social, documento este que só pode ser emitido por profissional de Serviço 99 

Social. A Conselheira Lucia esclarece que em sua fala anterior não refere-se à equipe, 100 

refere-se ao profissional Assistente Social que a resolução da ANVISA coloca, se o 101 

Conselho entender que este profissional é necessário tem condições de aprovar a 102 

Resolução. A presidente Salete solicita que a Secretária Executiva faça as orientações. 103 

Esta informa que considerando a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência 104 

Nacional de Vigilância Sanitária – RDC n° 283, de 26 de setembro de 2005 foram feitos 105 

alguns apontamentos, Justa explica que sistematizou a proposta de Resolução, porém 106 

cabe ao Conselho aprovar ou encaminhar para análise. O Conselheiro Santo Savi 107 

entende que o Conselho não possui conhecimento suficiente para aprovar a resolução 108 

em questão e sugere que seja solicitado parecer jurídico. A Conselheira Ana Maria faz 109 

uso da palavra e coloca que o Conselho tem conhecimento e poder para deliberar. O 110 

Conselheiro Adelar José Valdameri propõe que seja colocado em votação a aprovação 111 

ou o encaminhamento para análise e parecer jurídico. A conselheira Lucia questiona se 112 

o parecer jurídico diz respeito somente ao artigo 7° ou seria de toda resolução. Explica 113 

que o papel do Conselho é conhecer quais as necessidades e prioridades na área do 114 

idoso, é preciso compreender o que acontece com os idosos, pensar no atendimento, 115 

pois muitos tem seus direitos violados, apanham, tem seus benefícios retidos por 116 

terceiros, não tem documentos, Lucia questiona quem vai encaminhar, quem vai 117 

garantir os direitos mínimos, devemos analisar e se estamos em duvida vamos discutir 118 

em nosso grupo, Lucia diz “não falo em nome da categoria” mas sim em nome da 119 

realidade, pensando nos direitos, na qualidade e na resolutividade do atendimento. O 120 

conselheiro Santo Savi solicita que na dúvida, quanto ao profissional que trata o artigo 121 

7° o correto é pedir parecer jurídico, se tem o questionamento é preciso rever, pois não 122 

podemos ultrapassar a lei, não é “minha” competência aprovar uma resolução, muitos 123 

conselheiros foram para cadeia por isso devemos tomar cuidado. O conselheiro Eder 124 

pede desculpas por não ter analisado anteriormente à proposta de resolução, porém 125 

pondera que pedir parecer jurídico seria o mais coerente, não podemos deixar abertura 126 

para que algumas instituições não façam registro no CMDI, é necessária uma avaliação 127 

mais profunda desta proposta de resolução. A presidente do Conselho coloca em 128 

votação as propostas, sendo a primeira o encaminhamento para análise do jurídico e a 129 

segunda é pela aprovação da proposta de resolução e que propõe no Art. 7° capítulo I 130 

Nas Instituições de Longa Permanência para Idosos deve estar contemplado o 131 

profissional de Serviço Social, sendo 5 votos para a primeira proposta e 6 votos para a 132 

segunda proposta. Desta forma, fica aprovada por maioria simples a proposta de 133 



Inscrição para entidades com fins não econômicos junto ao CMDI, com a alteração no 134 

artigo 7°. O conselheiro Santo Savi solicita que seja nominado os votos contrários, Justa 135 

explica que a partir do momento da aprovação pela maioria, todo o Conselho é 136 

responsável. Passa-se ao ponto 5. Obras da SEASO (Condomínio da Terceira 137 

Idade), representando a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Gerente da 138 

Divisão de Proteção Social Especial, Lenita Terezinha S. da Veiga, faz a leitura do 139 

ofício 327/2011 advindo da SEASO informando sobre a reforma do Condomínio da 140 

Terceira Idade, que contempla a reforma de dois blocos deste condomínio, sendo que 141 

foram executados 90% do previsto, o processo licitatório para esta reforma foi realizado 142 

na modalidade Dispensa por Justificativa n° 131/2010 – Contrato n° 290/2010, sendo 143 

valor contratual da reforma é de R$ 97.036,58 (noventa e sete mil, trinta e seis reais e 144 

cinquenta e oito centavos). O referido oficio informa também que a SEASO, 145 

representada pela ora Secretaria Inês de Paula e o Conselho Municipal de Assistência 146 

Social, representado pelo Presidente Vanderlei Augusto da Silva e uma comissão 147 

composta por conselheiros governamental e não governamental, visitaram as 16 obras 148 

em andamento da Secretaria, que contempla aproximadamente R$5.000.000,00 (cinco 149 

milhões de reais), e também fizeram a visita no condomínio e constataram o bom 150 

andamento desta obra que está em fase conclusiva. Segundo a Companhia de Habitação 151 

de Cascavel - COHAVEL há previsão de entrega para o final do mês de julho de 2011. 152 

Da mesma forma a SEASO está à disposição para qualquer esclarecimento, inclusive 153 

para fazer nova visita, caso este Conselho julgue necessário. Passa-se ao ponto 6. Dia 154 

Mundial de Combate à Violência contra Idoso; A presidente faz uma explanação 155 

referente ao dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso, informa que foi 156 

distribuído aos presentes um informativo referente aos tipos de violência cometidos 157 

contra idosos, o que prevê a lei e onde denunciar. Posteriormente é projetado um vídeo 158 

alusivo à data. Passa-se ao ponto 7. Informes Gerais, O conselheiro Antonio santo 159 

Graff, faz uso da palavra e comunica que esteve em Brasília – DF e na ocasião foi 160 

aprovado pela Assembléia Legislativa o repasse da primeira parcela do 13° salário no 161 

mês de agosto aos aposentados, para 2012 a primeira parcela estará disponível no mês 162 

de julho. A presidente agradece a presença de todos e convida para uma 163 

confraternização. E assim, nada mais havendo a ser tratado eu Janaina Alves Teixeira 164 

estagiária nominada lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por 165 

mim e pela presidente. 166 


