
 

 

 

 

 

 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

REUNIÃO ORDINÁRIA ATA N° 10 – 24.11.2011 

 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e onze, às 14h 1 
Reuniram-se na sala de reuniões do 3° piso de Prefeitura Municipal de 2 
Cascavel, os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, 3 
para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1 – Apreciação e Aprovação do 4 
Parecer da reunião anterior (19.10.2011); 2 – Apreciação e Aprovação do 5 
Parecer das comissões de Leis e de Projetos e Documentos sobre o 6 
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso; 3 – Apreciação e Aprovação do 7 
Parecer da Comissão de Projetos e Documentos sobre o Diagnostico do 8 
atendimento ao Idoso em Cascavel; 4 – Apreciação da SEASO referente á 9 
alocução dos recursos aditivados na LDO 2012; 5 – Apresentação da 10 
Secretaria de Esportes do Projeto PELC – Esporte e lazer na Cidade; 6 – 11 
Apresentação do relatório do CREAS III; 7 – Informes Gerais. O vice 12 
presidente Emilio Fernando Martini dá as boas vindas a todos, informa que a 13 
presidente Salete Gerardi de Lima Chrun não pode estar presente devido a 14 
problemas de saúde desta forma estará presidindo a reunião. Coloca a pauta 15 
em apreciação, a secretaria executiva dos conselhos Janete Krask 16 
Magnagnagno informa que quando ao ponto número 5 – Apresentação da 17 
Secretaria de Esportes do Projeto PELC – Esporte e lazer na Cidade; a 18 
representante da Secretaria de Esportes que estaria explanando sobre o 19 
projeto não esta presente e também não protocolou documento oficiando o 20 
Conselho, solicita então a retirada do item de pauta. Desta forma a pauta após 21 
aprovada por unanimidade passa a ter a seguinte ordem: 1 – Apreciação e 22 
Aprovação do Parecer da reunião anterior (19.10.2011); 2 – Apreciação e 23 
Aprovação do Parecer das comissões de Leis e de Projetos e 24 
Documentos sobre o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso; 3 – 25 
Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Projetos e 26 
Documentos sobre o Diagnostico do atendimento ao Idoso em Cascavel; 27 
4 – Apreciação da SEASO referente á alocução dos recursos aditivados 28 
na LDO 2012; 5 – Apresentação do relatório do CREAS III; 6 – Informes 29 
Gerais. Passa-se ao ponto de pauta numero 1 – Apreciação e Aprovação do 30 
Parecer da reunião anterior (19.10.2011), o presidente em exercício solicita a 31 
estagiaria de Serviço Social Janaina Alves Teixeira que faça a leitura da ata da 32 
reunião anterior, não havendo alterações a mesma é aprovada por 33 
unanimidade. Passa-se ao ponto de pauta numero 2 – Apreciação e 34 
Aprovação do Parecer das comissões de Leis e de Projetos e 35 



Documentos sobre o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso; A secretaria 36 
Executiva do CMDI  Janete Krask Magnagnagno faz a leitura do parecer bem 37 
como o anexo que  trata da minuta de lei que institui o Fundo Municipal dos 38 
Direitos do Idoso. A Conselheira Lucia Simões questiona se da possibilidade do 39 
Fundo Municipal ser votado e aprovado pela Câmara de Vereadores este ano. 40 
O Conselheiro Jaime Mariano comenta que depende da mobilização do 41 
conselho junto a Casa de Leis. Após ser discutido em plenária o parecer bem 42 
como a minuta de lei que institui o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso –43 
FMDI foi aprovado o encaminhamento a Secretaria de assuntos Jurídicos para 44 
análise e encaminhamento ou Legislativo. Deste modo passa-se ao ponto de 45 
pauta número 3 – Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 46 
Projetos e Documentos sobre o Diagnostico do atendimento ao Idoso em 47 
Cascavel; A estagiária de Serviço Social Janaina Alves Teixeira projeta em 48 
multimídia os dados que foram solicitados as secretarias que prestam 49 
atendimento ao idoso sendo que a secretaria Municipal de Assistência Social 50 
atendeu em seus serviços, programas e projetos 2206 idosos. A conselheira e 51 
Diretora da Secretaria em questão Susana Medeiros Dal Molin, explica que os 52 
números apresentados devem ser analisados de forma diferenciada tendo em 53 
vista que o atendimento nos serviços é diferenciado. Por exemplo, os casos 54 
atendidos no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 55 
CREAS III dizem respeito a indivíduos que tiverem seus direitos violados, já no 56 
Centro de Convivência de Idosos – CCI são desenvolvidas atividades como 57 
oficinas de arte, teatro, dança entre outros. a conselheira salienta que estes 58 
dados quantitativos não expressam de fato a realidade ou a qualidade ou a 59 
qualidade do atendimento, pois o mesmo idoso pode frequentar dois ou mais 60 
serviços ou mesmo frequentar um serviço governamental e um grupo não 61 
governamental. No caso da Assistência Social o número elevado de 62 
atendimentos em determinado serviço, como por exemplo, no CREAS III é um 63 
dado preocupante tendo em vista que pelo atendimento prestado pelo serviço 64 
há um alto índice de violações de direitos dos idosos. Portanto devemos 65 
ponderar quanto aos resultados apresentados para não corrermos o risco de 66 
distorcer, a realidade do atendimento. A Secretaria Municipal de Cultura 67 
informou que foram atendidos 2406 idosos, o representante as Secretaria em 68 
pauta o Conselheiro Odair Atilio Círiaco, explica que os números apresentados 69 
dizem respeito a todos os eventos provenientes, desta forma o mesmo idoso 70 
pode ter participado de várias atividades e de fato dados representam o 71 
número de atendimentos e não a qualidade de idosos. Quanto aos dados 72 
apresentados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, 33 73 
idosos foram contemplados. No que diz respeito a Secretaria Municipal de 74 
Educação, esta informou que foram atendidos 111 idosos no Programa de 75 
Alfabetização para Jovens e Adultos. A  Secretaria Municipal de Esporte e 76 
Lazer informou que atendem 3080 idosos, porém a Conselheira e 77 
representante no Conselho da Secretaria em tela Ana Maria Valiati Sostisso 78 
informa que os dados dizem respeito ao numero de atendimentos e não o 79 
numero de idosos atendidos, bem como salienta que os dados apresentados 80 
não refletem a realidade do atendimento. A secretaria executiva dos Conselhos 81 
Janete Krack Magnagnagno faz a leitura do parecer da Comissão de Leis e 82 
Comissões de Projetos e Documentos, que reuniram-se na data de 21 de 83 
novembro de 2011 para análise dos dados encaminhados ao CMDI referente 84 



aos atendimentos realizados aos idosos pelas secretarias Municipais de 85 
Assistência Social, Saúde, Educação, Planejamento, Cultura, Esporte e Lazer. 86 
Onde consta que considerando que os dados encaminhados não obedecem ao 87 
padrão apresentado pelo CMDI; considerando que os dados não possibilitam 88 
uma análise qualitativa; considerando que a Secretaria Municipal de Saúde não 89 
apresentou os dados, pois conforme ofício 511/2011 expõe o fato de não ter 90 
registro do atendimento realizado à idoso, a Comissão apresenta à plenária a 91 
condição dos dados a tem por indicativo à plenária: Incluir como pontos de 92 
pauta fixos nas reuniões ordinárias do ano de 2012, momento das Secretarias 93 
de Saúde, Educação, Assistência Social, Cultural, Esporte e Lazer, no qual as 94 
Secretarias deverão expor a realidade do atendimento do idoso no âmbito de 95 
sua competência. O Conselheiro representante da Secretaria Municipal de 96 
Saúde, Eder solicita que seja alterado o termo do parecer que diz respeito à 97 
Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista que o ofício n° 511/2011 informa 98 
ao Conselho do Idoso que a Secretaria Municipal de Saúde não possui dados 99 
estratificados dos atendimentos por faixa etária, por quanto os relatórios de 100 
produtividade descriminam o total de procedimentos oferecidos à população 101 
em geral. O referido ofício informa também que esta dificuldade será sanada 102 
com a implantação de um sofware para o controle de agendamento e 103 
prontuário. Ainda segundo o Conselheiro conforme o parecer da comissão 104 
entende-se que não há atendimento aos idosos o que não é verídico o 105 
atendimento existe, contudo os dados não são estratificados. O presidente 106 
acata a solidificação do conselheiro de incluir no parecer que a SESAU não 107 
possui dados estratificados coloca o parecer em votação que é aprovado por 108 
unanimidade. Passa-se ao ponto número 4 – Apreciação da SEASO referente 109 
á alocução dos recursos aditivados na LDO 2012; Conforme havia 110 
informado na reunião anterior a Conselheira e Diretora da Secretaria Municipal 111 
de Assistência Social, Susana Medeiros Dal Molin                                          112 
apresenta a alocução dos recursos aditivados na LDO 2012 para política do 113 
idoso no município de Cascavel. Passa-se ao ponto de pauta número 5 – 114 
Apresentação do relatório do CREAS III; O coordenador do Centro de 115 
Referência Especializado da Assistência Social – CREAS III apresenta o 116 
relatório do mês de outubro sendo 13 novos casos atendidos, 219 casos em 117 
atendimento dos meses anteriores, 04 casos retomados dos meses anteriores, 118 
e 13 casos na lista de espera. Celso informa que realizam avaliação criteriosa 119 
de cada caso, orientam as famílias, buscam os benefícios, porém é difícil 120 
cessara demanda. Informa da dificuldade de se ausentar do serviço para 121 
apresentar o relatório na reunião do conselho e solicita se é possível 122 
encaminhar o relatório e quando necessário, ou quando surgir algum 123 
questionamento poderá participar. Janete explica que criou-se esse ponto 124 
porque na época o Conselheiro julgou necessário porém, conforme aprovado 125 
no ponto de pauta anterior as Secretarias deverão apresentar relatório de 126 
atendimento ao idoso no município e os relativos ao CREAS III estarão 127 
explicitados no relatório da Secretaria de Assistência Social. A conselheira 128 
Maria Lucia Simões questiona se o serviço tem proposta de sede própria, 129 
Susana informa que atualmente o CREAS III, atende em imóvel do município. 130 
Não havendo outros questionamentos o relatório é colocado é aprovado pela 131 
maioria. Passa-se ao ponto número 7 – Informes Gerais; Ana Maria informa 132 
que a secretaria Municipal  de Esporte estará encerrando as atividades da 133 



piscina na data de 16/12 e retoma as atividades em 03/01/2012 com Colônia de 134 
Férias para crianças e idosos. Janete informa que nesta data esta acontecendo 135 
a Conferência Nacional da Pessoa Idosa e o Conselheiro Santo da Rosa está 136 
representando o município no evento. A Conselheira Susana informa que na 137 
data de 13/12 haverá um almoço de encerramento dos grupos de convivência 138 
de idosos e atendidos pelos CRAS. O Conselheiro Emilio informa que o 139 
Instituto Alfredo Kaefer está confeccionado um presépio com material reciclado 140 
do Jornal O Paraná e estará aberto ao público a partir do dia 03 de Dezembro. 141 
A conselheira Dione Maria Fogaça dos Santos Barth parabeniza a Secretaria 142 
de Cultura pelo almoço oferecido aos Pioneiros, porem sugere que nos 143 
próximos eventos seja disponibilizado transporte, haja vista que tiveram 144 
dificuldades quanto ao horário de transporte coletivo para o local do evento. O 145 
Conselheiro Odair informa que a Secretaria em questão consultou os 146 
homenageados e os mesmos informam que teriam condições de deslocar-se o 147 
presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião ás 15h30. E 148 
assim, nada mais havendo a ser tratado eu Janaina Alves Teixeira estagiária 149 
nomeada lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim 150 
e pelo vice presidente Emilio Martini.  151 




