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REUNIÃO ORDINÁRIA   
 

ATA N° 01 DE 16.02.2011   
 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às 14h15 reuniram-se na 1 

sala de reuniões do 3° piso da Prefeitura Municipal  de Cascavel, os membros do 2 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, para tratar dos seguintes pontos 3 

de pauta: 1. Apreciação e Aprovação da Ata da reunião anterio r (09.12.2010); 2. 4 

Apresentação do Relatório do CREAS III; 3. Ofício n ° 059/2011 advindo da 5 

SEASO referente ao “Abrigo São Rafael”; 4. Informes  Gerais:  A Presidente 6 

Salete Gerardi de Lima Chrun inicia a reunião desejando boas vindas a todos, 7 

solicita que a estagiária Janaina Alves Teixeira faça a leitura da ata anterior de 8 

09.12.2010 em seguida coloca em apreciação e a mesma é aprovada por 9 

unanimidade. Suzana solicita a inversão de pauta, haja vista, que tem outro 10 

compromisso e terá que retirar-se da reunião antes do término, não havendo 11 

objeções, a pauta passa a ter a seguinte ordem: 1. Apreciação e Aprovação da 12 

Ata da reunião anterior (09.12.2010); 2. Ofício n° 059/2011 advindo da SEASO 13 

referente ao “Abrigo São Rafael” 3. Apresentação do  Relatório do CREAS III; 4. 14 

Informes Gerais:  Ponto 2. Ofício advindo da SEASO , Salete lê o oficio n° 15 

059/2011, faz um breve relato e solicita que Susana faça a explanação dos fatos. 16 

Antes de expor o conteúdo do oficio, Susana informa que novos profissionais foram 17 

contratados para compor a equipe do CREAS III e apresenta a Assistente Social 18 

Roseli Fátima Baltokoski Cardoso e a Psicóloga Rita de Cássia Bezerra, contudo, é 19 

uma equipe mínima frente à demanda, mas tão logo seja possível irá melhorar. 20 

Susana menciona a reforma do Condomínio da Terceira Idade citado na ata n° 12 de 21 

09.12.2010, informando que um bloco já está quase pronto, faltando somente à 22 

pintura. Susana explica que as chuvas constantes prejudicaram o andamento dos 23 

trabalhos, contudo já foram iniciadas as obras do segundo bloco, e pensando na 24 

segurança dos moradores, serão colocadas grades nas janelas e nos muros. Com 25 

relação ao “abrigo” São Rafael, Susana destaca que, a Comissão realizou algumas 26 

visitas e a situação era precária, foi informada através do Conselho Municipal dos 27 



Direitos do Idoso a situação ao Promotor Dr. Ângelo que retornou através do oficio 28 

1.348/2010 o qual recomendava administrativamente que a Secretaria de 29 

Assistência Social deste município tomasse providências face ao funcionamento 30 

irregular do abrigo denominado “São Rafael” de propriedade da Senhora Maria 31 

Francisca de Campos Lazaretti. Susana explica que por meio da ação conjunta entre 32 

a equipe do CREAS III, Vigilância Sanitária e o responsável pelo Alvará, bem como 33 

a Presidente do CMDI foram constatadas diversas irregularidades, conforme 34 

relatório Técnico da Divisão de Vigilância Sanitária e por este setor foi interditado 35 

imediatamente. Suzana agradece e parabeniza a equipe do CREAS III pela 36 

elaboração do relatório e expõe os anexos: Anexo 01 - Relatório do Centro de 37 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS III, nominando os técnicos 38 

envolvidos no processo bem como a situação familiar e as providências tomadas 39 

pela equipe. Anexo 02 - Notificação da Secretaria de Assistência Social para 40 

suspensão das atividades da “instituição”, com assinatura de recebimento do 41 

documento pela proprietária, Senhora Francisca. Anexo 03 - Relatório Psicossocial 42 

do Jovem de 25 anos, tetraplégico, necessitando de cuidados constantes e que 43 

provisoriamente encontra-se na Unidade de Pronto Atendimento - UPA para outros 44 

encaminhamentos. Anexo 04 - Relatório Técnico da Divisão de Vigilância Sanitária, 45 

nominando os técnicos envolvidos no processo para qualquer esclarecimento. 46 

Anexo 05 - Auto Termo da Divisão de Vigilância Sanitária, nominando os técnicos 47 

envolvidos no processo para qualquer esclarecimento, bem como, assinatura do 48 

esposo da Senhora Francisca recebendo o documento; Anexo 06 - Documentos do 49 

Setor de Alvará do Município de Cascavel: Espelho de Cadastro – Taxas diversas; 50 

Ordem de Serviço; Termo de Início da Fiscalização; Comprovante da Situação 51 

Cadastral no CPF do senhor Edio Lazaretti (esposo); Comprovante da Situação 52 

Cadastral no CPF da Senhora Maria Francisca de Campos Lazaretti; Termo de 53 

Lacre; Termo de Encerramento de Fiscalização. Anexo 07 - Ofícios encaminhados 54 

aos municípios de Braganey e Planalto para busca e condução dos idosos aos seus 55 

familiares nestes respectivos municípios. Anexo - 08 Boletim de Ocorrência, cuja 56 

presença dos policiais foi necessária para que fosse realizada a retirada das 57 

pessoas, haja vista, a intervenção da Sra. Francisca, bem como, seu 58 

comportamento agressivo. Suzana ressalta o anexo 09, com a cópia da matéria 59 

publicada no Jornal Hoje na data de 11 de fevereiro de 2011 agradecendo ao 60 

Conselheiro Emilio Fernando Martini pelo apoio. Anexo 10, fotos diversas da 61 



situação encontrada no “abrigo”.  Salienta que como este Conselho foi o primeiro 62 

órgão a denunciar ao Ministério Público, está prestando contas. Celso coordenador 63 

do CREAS III ressalta a Recomendação Administrativa, expedida pelo Ministério 64 

Público, que entende o caso do “Abrigo São Rafael” como sendo da administração 65 

pública através dos seus serviços e esta teria competência para averiguar e tomar 66 

as medidas cabíveis; complementa que o surgimento desses ”abrigos irregulares” 67 

dificulta o trabalho dos técnicos e ocorre devido à deficiência de políticas públicas. 68 

Para tanto, os 18 pontos da reunião anterior devem ser ampliados urgentemente 69 

uma vez que, as famílias irão procurar saídas para seus idosos, é necessária a 70 

realização de ações. Salienta que a tendência é de aumento da demanda. Salete 71 

explica que não foi o Conselho que fechou o “abrigo”, e sim a situação irregular que 72 

se encontrava. O senhor Santo Cardoso da Rosa questiona se melhorou a situação 73 

do jovem tetraplégico, Celso diz que está na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 74 

e será submetido à cirurgia, o jovem precisa de reabilitação, não recebeu por conta 75 

de estar no “abrigo”. Susana complementa, informando que o jovem está 76 

aguardando vaga no Hospital Regional para a realização desta cirurgia. O senhor 77 

Santo Cardoso da Rosa diz que quanto ao “abrigo” seria necessário fiscalizar e 78 

“obrigar” os responsáveis a regularizarem antes do fechamento. Susana diz que 79 

foram feitas várias visitas, bem como, orientação a proprietária. A conselheira Ana 80 

Maria complementa que tão logo recebeu a primeira visita a proprietária mudou de 81 

endereço, “fugindo”, ciente que precisava adequar-se. Salete expõe que compete a 82 

este Conselho, ampliar e efetivar a atuação, para tanto as comissões precisam 83 

participar e se interar na realidade para propor soluções ou políticas que atendam 84 

essa demanda. Passe-se para o ponto 3. Apresentação do Relatório do CREAS 85 

III. Celso comunica que o número de casos novos atendidos foram 08, casos em 86 

atendimento 121, e ainda existem 17 na lista de espera. Explica que a negligência 87 

continua sendo a mais frequente forma de violação dos direitos e o principal violador 88 

é da composição familiar.  Salete questiona sobre a demanda reprimida, em função 89 

da exposição na mídia referente ao caso do “Abrigo São Rafael”, a tendência é 90 

aumentar e se a  equipe é suficiente. Celso responde que a demanda não será 91 

suprida, pois a equipe ainda é pequena. A conselheira Oliva diz que é preciso um 92 

trabalho de orientação, divulgação, trabalhar a família, dar suporte e auxílio a quem 93 

necessitar. Salete faz menção e agradece a presença do presidente do Conselho 94 

Municipal dos Direitos da Criança – CMDCA, Sr. Pedro Maria Martendal de Araújo 95 



que faz uso da fala e parabeniza o CMDI pelo trabalho quem vem desempenhando.  96 

A Assistente Social do CREAS III Elisabeth, informa que esteve na Penitenciária 97 

Industrial de Cascavel - PIC para averiguar um caso de denúncia e o diretor Sr. Ari 98 

Batista da Silva salientou a necessidade de políticas para o idoso encarcerado, pois, 99 

trabalham conforme o Estatuto do Idoso, Lei Federal n° 10.741/2003, no entanto, 100 

não há políticas especificas. A Secretária Executiva, Justa relata que esta denúncia 101 

foi acolhida e encaminhada pela Secretaria Executiva. Salete agradece Celso e a 102 

equipe pelo trabalho.  4. Informes Gerais; A presidente informa que a Comissão 103 

está estudando a Minuta de Criação do Fundo Municipal do Idoso. Salete enfatiza a 104 

importância da participação dos envolvidos nas Comissões, explica que será 105 

discutido a respeito do Cadastro de Entidade e Grupos de Atendimento a Pessoa 106 

Idosa do Município de Cascavel, pois a Resolução de 002/2008 que dispõe sobre o 107 

Cadastro precisa com urgência ser revista e para tanto uma reunião deverá ser 108 

marcada na próxima semana com a Comissão de Leis, Comissão de Projetos e 109 

Documentos e Comissão de Políticas Públicas para discutir sobre a referida 110 

resolução, bem como a minuta que cria o Fundo Municipal de Direitos do Idoso. 111 

Para finalizar parabeniza o Sr. Odair Atílio Cirico representante da Secretaria 112 

Municipal de Cultura, pelo seu aniversário e agradece a presença de todos. Nada 113 

mais havendo a ser tratado a presidente encerra a reunião às 15h45, e eu Janaina 114 

Alves Teixeira, estagiária nominada lavrei a presente ata que após lida e aprovada 115 

será assinada por mim e pela presidente. 116 



 


