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Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e onze, às 14h reuniram-se 1 

na sala de reuniões do 3° piso da Prefeitura Munici pal de Cascavel, os 2 

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

seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da reunião 4 

anterior (16.02.2011); 2. Posse de Conselheiros; 3.  Apresentação dos 5 

Grupos de Idosos da FAG, CCI, Grupo da Catedral (Gr upo Renascer); 4. 6 

Oficio n° 109/2011 advindo da SEASO referente à seg unda etapa de 7 

reforma do CCI; 5. Recomposição das Comissões; 6. A presentação do 8 

Relatório do CREAS III; 7. Informes Gerais.  Salete cumprimenta a todos e 9 

informa sobre as reclamações a respeito do atendimento ao idoso nas 10 

farmácias Básicas de Saúde do Município, informa que foi convidado um 11 

representante da Secretaria Municipal de Saúde para repassar informações e 12 

discutir sobre o assunto. A presidente comunica a necessidade de inclusão de 13 

pauta referente à Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e também à 14 

indicação de Conselheiro para compor a Instância de Controle Social – ICS, 15 

aprovado por unanimidade a pauta fica assim definida: 1. Apreciação e 16 

Aprovação da Ata da reunião anterior (16.02.2011); 2. Posse de 17 

Conselheiros; 3. Apresentação dos Grupos de Idosos FAG, CCI e Grupo 18 

da Catedral (Grupo Renascer); 4. Oficio n° 109/2011  advindo da SEASO 19 

referente à segunda etapa de reforma do CCI; 5. Rec omposição das 20 

Comissões; 6. Apresentação do Relatório do CREAS II I; 7. Referente a 21 

esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU referente ao 22 

atendimento nas Farmácias Básica de Saúde; 8. Indic ação de conselheiro 23 

para compor a ICS; 9. Informes Gerais.  1. Apreciação e aprovação da ata 24 

da reunião anterior (16.02.2011);  A presidente solicita a estagiária Janaina 25 

Alves Teixeira que faça a leitura da ata da reunião anterior de 16.02.2011. 26 

Susana solicita que a imprensa presente, grave somente as imagens e não a 27 



fala, pois, é preciso preservar os nomes das pessoas que constam na ata. 28 

Salete coloca a ata em apreciação, a conselheira Susana solicita que na linha 29 

25 depois da palavra janelas seja acrescido “muro”, na linha 27 acrescentar 30 

que através do CMDI foi informada a situação ao Promotor e na linha 35 31 

substituir “este motivo” por “este setor”. 2. Posse de Conselheiros:  A 32 

presidente empossa a senhora Izulina de Lourdes dos Santos como 33 

conselheira Titular representando a entidade Associação de Portadores de 34 

Fissuras Lábios Palatais de Cascavel APOFILAB, e Emerson Souza dos 35 

Santos como Suplente representando a Universidade Paranaense – UNIPAR. 36 

Em seguida, passa-se ao ponto 3. Apresentação dos Grupos de Idosos da 37 

FAG, CCI, Grupo da Catedral (Grupo Renascer). A presidente explica que os 38 

três grupos presentes hoje, foram convidados para expor ao CMDI as 39 

atividades desenvolvidas por eles. Salete passa a palavra as representantes do 40 

Grupo da Associação Renascer,  elas esclarecem que os encontros 41 

acontecem no Salão da Catedral, fazem parte cerca de 50 membros, o público 42 

atendido em geral vem de praticamente todos os bairros, não fazem distinção, 43 

as participantes são viúvas, “separadas” e admitem mulheres acima de 48 44 

anos. Os encontros acontecem todas as quartas das 14h às 17h com lanche. 45 

Foi encaminhado ofício a Câmara de Vereadores solicitando a declaração de 46 

utilidade pública, o Estatuto está registrado e a Associação foi criada há 47 

dezessete anos, recolhem a contribuição de oito reais mensais o qual é 48 

utilizado para custear viagens e lanche. Este grupo é misto, porém com 49 

preponderância feminina. Após alguns questionamentos, elas agradecem e 50 

Salete passa a palavra a Roseméri Dall Agnol, Assistente Social e 51 

Coordenadora do Centro de Convivência do Idoso. Roseméri explica que 52 

no CCI são oportunizados as trocas de experiências intergeracionais e o 53 

resgate social dos idosos, proporcionando assim formas alternativas de 54 

participação, sendo elas a socialização, ocupação, convívio familiar e grupal, 55 

com intuito de fortalecer suas potencialidades físicas, sociais, artísticas e 56 

culturais. Atualmente o CCI vem desenvolvendo inúmeras atividades para 57 

justificar e fortalecer o envelhecimento ativo, tais como: passeios, 58 

confraternizações, bailes, viagens, apresentações (música, teatro e dança), 59 

participação em feiras, fóruns, e conferências. O CCI dispõe de academia com 60 

aproximadamente 30 idosos, que participam diariamente das aulas e duas 61 



vezes por semana é realizada uma caminhada pelas ruas do bairro, além de 62 

jogos de bocha todos os dias. As oficinas de dança são realizadas com aulas 63 

práticas e teóricas e conta com aproximadamente vinte e cinco idosos. O grupo 64 

de teatro recupera a auto estima e estimula o desejo de conviver, aprender e 65 

memorizar, além de proporcionar a integração intergeracionais. Acontecem 66 

também aulas de violão e canto, técnicas de relaxamento corporal e facial, 67 

expressão corporal, dicção e técnica vocal, assim como de artesanato e 68 

informática. Ainda recebem informações e orientações sobre diversas doenças 69 

tais como hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis, depressão entre 70 

outras.  O referido Centro está localizado na Rua Ernesto Farina, 555 Jardim 71 

Metropolitano e o horário de funcionamento é das 8h às 12h e das 13h às 17h. 72 

A Coordenadora se coloca a disposição e após alguns esclarecimentos Salete 73 

agradece e inicia sua fala sobre a Fundação FAG. Salete apresenta os 74 

trabalhos realizados com idosos, desde 2003, na Fundação Assis Gurgacz-75 

FAG, com uma proposta multidisciplinar, gratuito, programa atende 100 idosos 76 

atualmente, com objetivos de melhorar a qualidade de vida e inserir-los na 77 

sociedade, com diversas atividades como: a academia, (Treinamento de força 78 

musculação) coral, informática, alfabetização (Paraná Alfabetizado) artes, 79 

fisioterapia preventiva, grupos de terapia, educação alimentar, jogos de mesa, 80 

caminhada orientada, esporte adaptados para 3ª idade, plantas medicinais, 81 

bazar comunitário, palestras multidisciplinares, viagens turísticas, (duas 82 

anuais), coral (faz diversas apresentações anuais), o festival música para 3ª 83 

idade, que já está na quinta edição e abrange vários municípios e estados.  3 84 

vezes por semana os idosos ficam  no período integral, nestes dias são  85 

servidos refeições  e lanche todos os dias, tem uma lista de espera, pois a 86 

demanda é grande, cada dois anos  é feito a troca da turma, porém, os idosos 87 

que saem são acompanhados pela equipe para saber se foram  inseridos na 88 

sociedade ou não, caso  for necessário  será resgatado este idoso e 89 

encaminhado.4. Oficio n° 109/2011 advindo da SEASO referente à segunda 90 

etapa de reforma do CCI: Susana informa que a SEASO está tomando as 91 

providências necessárias para a segunda etapa de reformas do Centro de 92 

Convivência de Idosos, visando o melhor atendimento. 5. Recomposição das 93 

Comissões: Após discussão em plenária assumiram os seguintes membros: 94 

na Comissão de Leis assumiu o Conselheiro Emilio Martini, na Comissão de 95 



Orçamento e Finanças o Conselheiro Santo Savi e na Comissão de Projetos e 96 

Documentos o Conselheiro Emerson Souza dos Santos. Passa-se ao ponto 97 

numero 6. Apresentação do Relatório do CREAS III. Elizabeth Assistente 98 

Social do CREAS III apresenta o relatório sendo 27 casos novos atendidos, 99 

125 casos em atendimento dos meses anteriores, 08 atendimentos retomados 100 

que estavam em arquivo, nenhum caso na lista de espera totalizando 160 101 

casos atendidos. O atendimento por gênero foi de 73 masculinos e 87 102 

femininos e também foram arquivados 10 casos no mês de fevereiro. Explica 103 

que a negligência continua sendo a mais frequente forma de violação dos 104 

direitos. Salete questiona se estão dando conta da demanda, Elizabeth informa 105 

que o CREAS III conseguiu zerar a lista de espera, contudo não conseguem 106 

suprir a demanda.  Susana explica que existem situações onde é necessária a 107 

intervenção do Ministério Público entre outros fatores que acabam causando a 108 

demora no atendimento. O Conselheiro Santo da Rosa questiona sobre as 109 

pessoas que estavam no suposto “abrigo São Rafael” Elizabeth, responde que 110 

infelizmente recebeu informações de que os responsáveis pelo referido “abrigo” 111 

abriram outro local na cidade de Céu Azul. O Sr. Santo da Rosa diz que como 112 

o município está sendo processado por causa do fechamento do suposto 113 

abrigo é preciso que conste nos autos que o município tem o aval do CMDI. Em 114 

seguida passa-se ao ponto 7. Referente a esclarecimentos da Secretaria 115 

Municipal de Saúde – SESAU referente ao atendimento  nas Farmácias 116 

Básica de Saúde; Salete agradece a presença e questiona Secretário da 117 

Saúde a respeito do atendimento aos idosos na Farmácia Básica de Saúde. O 118 

Sr. Ildemar Marino Canto, Secretário Municipal de Saúde, cumprimenta os 119 

presentes agradece o espaço e salienta que em todas as ocasiões em que foi 120 

convidado, fez questão de estar presente para poder esclarecer o que é 121 

realizado pela Secretaria de Saúde – SESAU, pois a referida Secretaria 122 

também é para a melhor idade. Comunica que estava em reunião com 123 

aproximadamente trezentas pessoas juntamente com Ministério Público para 124 

discutir a questão da dengue em nosso município, porém devido ao pedido de 125 

esclarecimento feito por este Conselho fez questão de estar presente nesta 126 

reunião para poder explicar sobre o atendimento nas Farmácias Básicas de 127 

Saúde. O Secretário informa que o horário de atendimento anteriormente 128 

realizado somente pela manhã, foi ampliado, sendo que na Farmácia Básica I 129 



funcionam dois modelos de atendimento: a entrega dos medicamentos 130 

psicotrópicos e os medicamentos dos protocolos especiais, nesse último é que 131 

ocorrem as filas. Assim o horário de atendimento para entrega de 132 

medicamentos dos protocolos especiais será das oito horas às doze horas e 133 

das quatorze às dezoito. O Secretario enfatiza que a pessoa idosa tem 134 

prioridade no atendimento e, caso o idoso não possa fazer retirada outra 135 

pessoa pode retirar, basta encaminhar uma pessoa devidamente 136 

documentada, com identidade, CPF, receita, prescrição e será feito o 137 

atendimento. Informa ainda que na distribuição dos medicamentos dos 138 

protocolos especiais trabalham dez servidores, sendo seis trabalhadores no 139 

horário matutino e o restante no período vespertino. A Secretaria de Saúde 140 

está encaminhando a contratação de técnicos em farmácia para reforçar a 141 

equipe. Informa que centralizaram o fornecimento de medicamentos nas 142 

Farmácias Básicas, haja vista as irregularidades constatadas onde alguns 143 

medicamentos que custam em torno de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) 144 

a R$ 400,00 (quatrocentos reais) eram retirados nas UBS e posteriormente 145 

vendidos em feira no Município. O objetivo da Secretaria é realizar a 146 

distribuição dos medicamentos e atendimento visando à qualidade de vida para 147 

a população. O conselheiro Santo da Rosa questiona a respeito do 148 

atendimento médico nos postos de saúde. O Secretário diz que os exames são 149 

realizados pelo laboratório e este encaminha o resultado ao médico que avalia 150 

o procedimento, Santo da Rosa questiona porque os resultados não são 151 

comunicados via telefone, o Secretário explica que devido ao gasto elevado se 152 

torna inviável para a administração, salienta que quanto ao modelo de 153 

atendimento não existe agenda única como, por exemplo, no município de Foz 154 

do Iguaçu, mas estão estudando uma forma de atendimento que contemple a 155 

população da melhor forma possível. Ainda sobre a questão dos medicamentos 156 

informa que existe lixo específico, para tanto os medicamentos vencidos 157 

podem ser entregues em qualquer unidade básica de saúde, e os 158 

medicamentos não vencidos devem ser entregues na Farmácia Básica I e II. A 159 

Secretária Municipal de Assistência Social e Conselheira Inês de Paula 160 

agradece a presença do Secretário bem como a sua disposição em esclarecer 161 

a este conselho a respeito do atendimento ao idoso nas Farmácias Básicas de 162 

Saúde do Município e se faz necessário transmitir as informações a respeito do 163 



atendimento para as entidades e serviços que atendem os idosos. O Secretário 164 

informa que será amplamente divulgado. Salete agradece a presença do 165 

Secretário que se retira da reunião, haja vista que precisa retornar na reunião 166 

referente à Dengue que está acontecendo no Auditório da Prefeitura. Ponto 8. 167 

Indicação de Conselheiro para compor a ICS;  Após discussão foi indicado o 168 

Conselheiro Santo da Rosa. Passa-se ao ponto 9. Informes Gerais; A 169 

presidente salienta que o Conselho precisa com urgência criar parâmetros para 170 

cadastro das entidades que prestam atendimentos aos idosos e para tanto as 171 

Comissões de Leis, Projetos e Documentos estarão reunindo-se nos próximos 172 

dias para discutir a questão. Com relação à minuta que cria o Fundo Municipal 173 

do Idoso está sendo discutida nas Comissões. A presidente Salete salienta que 174 

todos os Conselheiros tem voz, contudo, nenhum Conselheiro deverá falar em 175 

nome do CMDI e do presidente sem prévia autorização. O Conselheiro Santo 176 

da Rosa informa que foi questionado pela imprensa, todavia, disse que não 177 

poderia falar em nome do Conselho, mas está buscando junto a Prefeitura 178 

Municipal a criação da Secretaria do Idoso, bem como o Disque Idoso. O 179 

conselheiro Antonio Santo Graff salienta que o Conselheiro supra, deveria ter 180 

problematizado junto a este Conselho para que coletivamente reivindicassem 181 

junto aos órgãos competentes. A conselheira Inês de Paula corrobora dizendo 182 

que é preciso unir forças. A presidente Salete cumprimenta a conselheira Dione 183 

pela passagem de seu aniversário. E assim, nada mais havendo a ser tratado 184 

eu Janaina Alves Teixeira estagiária nominada lavrei a presente ata que após 185 

lida e aprovada será assinada por mim e pela presidente.                    186 



 



 
  


