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Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e treze, aconteceu às 8h30, na 1 

Secretaria Municipal de Agriculta (SEAGRI), sito à Via Marginal BR 227, 2 

Parque de Exposições Celso Garcia Cid, a reunião do Conselho Municipal dos 3 

Direitos do Idoso (CMDI), com a presença do presidente, senhor Jaime 4 

Mariano e a maioria dos membros conforme consta na lista de presença anexa, 5 

para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01. Aprovação da Pauta; 02. 6 

Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior (15.05.2013); 03. 7 

Apresentação de informações acerca do atendimento ao idoso no 8 

município de Cascavel pelo Centro de Referência Especializado de 9 

Assistência Social (CREAS III); 04. Apresentação de informações acerca 10 

de atendimento no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no 11 

Centro de Convivência de Idosos (CCI I); 05. Apresentação artística do 12 

Grupo Musical do Centro de Convivência de Idosos (CCI I); 06. Informes 13 

gerais: 6.1. Convite para III Ciclo de Debates em Saúde do Trabalhador 14 

com o tema: “O Papel do Controle Social na Implantação da Política de 15 

Saúde do Trabalhador” e 6.2. Convite do Conselho Municipal de Saúde 16 

para a 1° Reunião Ordinária do Fórum Intersetorial de Saúde Mental. Inicia-17 

se a Reunião Ordinária com o Presidente Jaime Mariano agradecendo a 18 

presença de todos, em especial a Conselheira Ana Maria Formighieri, 19 

representante da Secretaria Municipal de Agricultura (SEAGRI), por ser a 20 

anfitriã e ter cedido o espaço para proceder a Reunião Ordinária do CMDI. 21 

Após passa a palavra para Ana Maria e a mesma agradece novamente a todos 22 

os presentes e repassa a palavra ao Secretário Municipal de Agricultura, o 23 

Senhor Luiz Carlos Marcon, que ressalta que a SEAGRI está de portas abertas 24 



para proceder às reuniões do CMDI. Encerrado os cumprimentos, inicia-se com 25 

o ponto de pauta n° 01. Aprovação da Pauta: O presidente coloca a pauta em 26 

apreciação e a Senhora Elisabeth Frederico Mendonza, coordenadora do 27 

CREAS III, solicita uma inclusão. Encerrada a apreciação, o presidente coloca 28 

a pauta em votação e a mesma é aprovada pela unanimidade de dez votos. 29 

Desta forma, passa-se ao ponto n° 02. Apreciação e deliberação da ata da 30 

reunião anterior (15.05.2013): A assistente social do CMDI, Gisele Fossá, 31 

realiza a leitura da ata da Reunião Ordinária anterior e após, abre-se espaço 32 

para os conselheiros realizarem seus apontamentos. A Conselheira Salete 33 

Gerardi de Lima Chrun, representante da Fundação Assis Gurgacz (FAG), 34 

assinala acerca do ponto de pauta n°5, que trata sobre a “apreciação e 35 

deliberação do modelo de resolução para inscrição/renovação das entidades 36 

privadas com fins lucrativos no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de 37 

Cascavel/PR”, ressaltando que se deve constar em Ata que no ano de 2011, 38 

por meio de Reunião Ordinária do CMDI, houve a apreciação e deliberação 39 

acerca do assunto, conforme consta na Ata de nº 05/2011/CMDI de 15 de 40 

junho de 2011, no entanto, não houve na época uma publicação documental 41 

acerca do assunto. A conselheira Salete destaca que esta informação deve 42 

constar nesta Ata em especial, para justificar, o motivo de a Resolução ter sido 43 

publicada somente no ano de 2013, especificamente na data de 15 de maio de 44 

2013.  A Conselheira Vanice Maria Schaedler, representante do Abrigo São 45 

Vicente de Paulo, destaca também acerca da mesma Resolução, ou seja, 46 

Resolução de nº 003/2013/CMDI, que “dispõe sobre os parâmetros para 47 

Inscrição/Renovação das Entidades Privadas que atuam com fins lucrativos no 48 

atendimento a pessoas idosas no CMDI”, informando que não se utiliza mais o 49 

termo “sem fins lucrativos”, sendo o termo “sem fins econômicos”. A Secretária 50 

do CMDI Gisele explica que a Comissão aprovou e foi publicado dessa forma, 51 

porém a Comissão poderá reavaliar e realizar numa nova publicação.  O 52 

conselheiro Odair Atílio Círico, representante da Secretaria Municipal de 53 

Cultura (SEMUC), solicita que na linha 121 a palavra “[...] estaticamente [...]” 54 

seja substituída por “[...] estatisticamente [...]”. A conselheira Susana Medeiros 55 

Dal Molin representante da Secretaria Municipal de Assistência Social 56 

(SEASO), solicita que seja alterada sua fala, entre as linhas 125 a 130, por 57 

“Susana esclarece que para os Serviços de Acolhimento Institucional para 58 



Idosos em conformidade do que preconiza o Estatuto do Idoso deve-se 59 

contemplar uma série de documentos e exigências referentes ao Serviço de 60 

Acolhimento, porém no que se refere aos Grupos de Convivência salienta que 61 

os mesmo são desenvolvidos em lugares diversos, como por exemplo: 62 

Associação de Moradores, entre outros, não havendo como exigir a mesma 63 

documentação”. A Conselheira Ângela Maria Chavaren, representante da 64 

Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), solicita que entre as linhas 216 a 222, 65 

seja substituída sua fala em “[...] relatou uma situação em que uma senhora 66 

procurou a gerente da SESAU, Mariléia, explicando que seu familiar estava na 67 

Clínica, e que o mesmo necessitava de uma dieta especial. O PAID realizou 68 

avaliação e verificou que é uma clínica particular e eles não realizam 69 

atendimentos a clínicas particulares e orientou a senhora procurar o Ministério 70 

Público [...]”. O Conselheiro Carlos Henrique Ribeiro Domingues, representante 71 

do Conselho Regional de Psicologia (CRP), solicita que sua fala, transcritas 72 

entre as linhas 231 a 234, seja reescrito como “[...] Carlos Henrique relata que 73 

ter certeza de como os idosos são tratados, porém sabe-se que existe a 74 

precariedade na alimentação, a violência física, moral, o idoso não tem o direito 75 

de administrar o próprio benefício, estão confinados, pois não tem a 76 

possibilidade de dar uma volta, estão privados até mesmo da família, atrás dos 77 

funcionários [...]”. A Conselheira Ana Maria mostra um jornal, onde há uma 78 

reportagem sobre a Clínica Reviver, Jaime Mariano, relata que essa clínica 79 

está aberta a cerca de três anos, que o nome já foi alterado diversas vezes e 80 

que a documentação está irregular. Solicita ainda, que se descubra onde está 81 

instalada essa casa de idosos relatada por Santo Cardoso da Rosa. Gisele 82 

expõe que foram encontradas outras duas clínicas sem inscrição no CMDI, 83 

porém uma das casas já entrou em contato com este Conselho, para pedir 84 

informações de como se adequar. Realizadas as correções necessárias, o 85 

presidente coloca a ata em aprovação e a mesma é aprovada por unanimidade 86 

de dez votos. A próxima discussão passa a ser do ponto n° 03. Apresentação 87 

de informações acerca do atendimento ao idoso no município de 88 

Cascavel pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social 89 

(CREAS III). A assistente social do CMDI ressalta que no dia 15 de Junho é o 90 

“Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa” e como 91 

este Conselho tem o intuito de fazer valer o direito do mesmo, foi convidado a 92 



Coordenadora do CREAS III para esclarecer a realidade dos idosos em 93 

Cascavel. Desta forma, passa-se a palavra a Coordenadora Elisabeth, que 94 

apresenta em multimídia o Centro de Referência de Assistência Social (CREAS 95 

III). Informou que o público alvo do Serviço, são: idosos, deficientes e mulheres 96 

com seus direitos violados, ou seja, que sofrem violência física, negligência, 97 

exploração sexual, tráfico de pessoas, abandono, que vivem em situação de 98 

rua e mendicância; porém também atendem a exploração de imagem, 99 

discriminatória e preconceituosa, falta de cuidados, desvalorização de 100 

potencialidade. Informou também, quais são as atividades, ações, 101 

atendimentos e encaminhamentos realizados pela equipe do CREAS. Expõe 102 

que desde o dia de sua inauguração, já foram atendidas 2.503 pessoas, das 103 

quais 1.400 são idosos.  A Conselheira Salete questiona acerca da demanda 104 

reprimida. Respondendo ao questionamento o Conselheiro Carlos Henrique 105 

lembra que a demanda reprimida é mínima, considerando o número de 106 

atendimentos realizados pela Equipe do Serviço. A Conselheira Ida Maria 107 

Dolla, representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), 108 

pergunta se não há possibilidade da equipe aumentar, tendo em vista o número 109 

de atendimentos apresentados. Para responder ao questionamento, a 110 

Conselheira Susana explica que medidas administrativas foram tomadas pelo 111 

Executivo Municipal, no que se refere ao índice de gastos com pessoal, e que o 112 

Município fixou medidas para readequar o índice de gastos com pessoal 113 

durante os próximos três meses, visando regularizar a situação até o mês de 114 

junho, e que somente posterior a esse mês poderá realizar as reposições e 115 

novas contratações.  Explicou também, que houve 33 pedidos de exoneração e 116 

que desses 33 não foi substituído nenhum e completa dizendo que a reposição 117 

desses funcionários é o mínimo, que o essencial é ter o acréscimo. Elisabeth 118 

continua, dizendo que o usuário não está tendo um atendimento de qualidade, 119 

pois não há condições de acompanhar. Apresenta ainda que as mulheres 120 

sofrem mais violências do que os homens, e que a violência aumenta na idade 121 

de 70 a 79 anos e que a negligência e a exploração financeira são os principais 122 

direitos violados. Posterior a apresentação, o presidente agradece a 123 

coordenadora Elisabeth pela sua preciosa apresentação. Prosseguindo, para o 124 

ponto n° 4. Apresentação de informações acerca de atendimento no 125 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no Centro de 126 



Convivência de Idosos – CCI. A Assistente Social Rosimeri Dallagnol, 127 

Coordenadora do Centro de Convivência de Idosos (CCI I), inicia sua fala, 128 

retomando as palavras de Elisabeth. Ressaltando que trabalho realizado pelo 129 

Centro de Convivência é desenvolvido por uma equipe muito valorosa e 130 

comprometida e aproveita o momento para convidar o CMDI para realizar uma 131 

de suas reuniões ordinárias no CCI. Explica que o trabalho desempenhado no 132 

CCI I é oportunizar trocas de experiências inter-geracionais, bem como o 133 

resgate social do idoso, proporcionando assim formas alternativas de 134 

participação. Inúmeras atividades são realizadas no Centro de Convivência de 135 

Idosos (CCI I), objetivando o fortalecimento dos vínculos familiares e 136 

comunitários, por meio de: passeios, confraternizações, bailes, viagens, 137 

apresentações e participações em feiras; sendo que o público alvo são idosos 138 

acima de 60 anos, de ambos os sexos. Esclarece também, que o objetivo do 139 

CCI I é desenvolver o protagonismo do idoso , estimular e potencializar suas 140 

capacidades para realização de atividades da vida diária, promovendo o 141 

resgate da sua auto- estima, do crescimento interpessoal, social e humano e 142 

fortalecimento do convívio social e familiar, visando um processo de 143 

envelhecimento ativo e saudável. Rosimeri agradece ao presidente pela 144 

oportunidade de apresentar as ações desenvolvidas pelo Serviço. A próxima 145 

discussão passa a ser do ponto n° 5. Apresentação artística do Grupo 146 

Musical do Centro de Convivência de Idosos (CCI). A professora de música 147 

Rosilene Carolino apresenta o grupo aos presentes e agradece o espaço, 148 

desta forma, cantam três músicas. Após apresentação, inicia-se o ponto de 149 

pauta n° 6. Informes gerais: 6.1. Convite para III Ciclo de Debates em 150 

Saúde do Trabalhador com o tema: “O Papel do Controle Social na 151 

Implantação da Política de Saúde do Trabalhador”. O presidente Jaime 152 

Mariano realiza a leitura do ofício advindo da Secretaria Estadual de Saúde 153 

(SESA) onde convida os trabalhadores e representes deste conselho para 154 

participar do III Ciclo de Debates em Saúde dos Trabalhadores, na data de 20 155 

de junho de 2013, das 9h às 16h30, no Centro de Aperfeiçoamento dos 156 

Servidores Públicos (CEAVEL) com a seguinte pauta: Apresentação da 157 

Implementação da Política Estadual S.T; A Criação da Comissão Intersetorial 158 

de Saúde do Trabalhador (CIST’s) nos Conselhos Municipais de Saúde. 6.2. 159 

Convite do Conselho Municipal de Saúde para a 1° Reunião Ordinária do 160 



Fórum Intersetorial de Saúde Mental. O presidente lê o ofício advindo do 161 

Conselho Municipal de Saúde (SESAU), com o intuito de convidar esse 162 

conselho a participar da 1ª Reunião Ordinária do Fórum Intersetorial de Saúde 163 

Mental, que será realizado na data de 26 de junho 2013 (quarta-feira), às 164 

13h30 no Auditório da 10ª Regional de Saúde. 6.3 Elisabeth: convida a todos 165 

para participar da Festa Julina do CREAS III, que será realizada no dia 03 de 166 

julho 2013, às 14h, bem como convida a todos os conselheiros para participem 167 

do curso sobre lesão medular. 6.4. Ângela: convida os conselheiros para que 168 

participem da Conferência Municipal de Saúde. Assim termina a reunião e o 169 

presidente agradece a presença de todos. Nada mais havendo a ser tratado o 170 

presidente encerra a reunião às 11h00, e eu, Letícia Guerreiro Ferro, lavro a 171 

presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo 172 

presidente. 173 

 

 

  




