
 

 

 

 

Reunião Ordinária 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata nº 06 - 17.07.2013 
 



Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e treze, às 8 horas e 30 

minutos, reuniram-se no Condomínio da 3ª Idade, sito à Rua Thomas Edison 

com esquina Jean Piaget, Jardim Tarumã,conselheiros e visitantes do 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI), conforme consta na lista de 

presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta. 1. Aprovação 

da Pauta. 2. Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior 

(19.06.2013). 3. Apresentação da Resolução do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) nº 320 de 10 de julho de 2013, que Regulamenta os 

Procedimentos das Instituições Financeiras Pagadoras de Benefícios e 

dispõe sobre a forma de Identificação de Beneficiários. 4. Apresentação 

da Portaria n° 17, de 07 de maio de 2013 da Secretaria de Ciências, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos, que torna pública a decisão de 

incorporar a cadeira de rodas motorizada na tabela de órteses, próteses e 

materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 5. Apresentação da Portaria nº 18, de 07 de maio de 2013 

da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, que torna 

pública a decisão de incorporar a cadeira de rodas tipo monobloco e de 

cadeira de rodas (acima de 90kg) na tabela de órteses e matérias não 

relacionados ao ato cirúrgico do Sistema Único de Saúde (SUS).6. 

Apresentação e apreciação da Lei municipal n°124/2013 dos Ilustríssimos 

Vereadores Pedro Maria Martendal de Araujo e Jorge Boca Santa que 

dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas médicas para 

pacientes idosos ou com deficiência, previamente cadastrados nas 

Unidades Básicas de Saúde do município de Cascavel. 7. Ofício n° 

518/2013 advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social referente 

à criação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no município de 

Cascavel.8. Informes Gerais: 8.1. Convite para participar da X Conferência 

Municipal de Assistência Social, dia 19 e 20 de julho, no Auditório da 

UNIPAR.8.2. Convite para Inauguração da Cozinha Comunitária 

(PROVOPAR) do Jardim Interlagos em frente à Escola Municipal 

Francisco Vaz de Lima.8.3. Dia 20 de julho – Dia do Amigo – Dia 

Internacional da Amizade; 8.4. Dia 26 de julho – Dia Nacional da Vovó. 

Inicia-se a reunião com o Presidente Jaime Mariano, representante da 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (SEAJUR), agradecendo a 



presença de todos, conselheiros, visitantes e principalmente a coordenadora do 

Condomínio da 3ª Idade, Senhora Ana Batalha, pela especial e calorosa 

recepção. Em seguida, passa a palavra a Conselheira Inês de Paula, 

Secretária Municipal de Assistência Social, a qual agradece novamente a 

presença de todos, principalmente a presença dos idosos residentes no 

Condomínio e que se fazem presentes na Reunião. Continua solicitando 

aosdemais conselheiros que se apresentem para que todos possam ter 

conhecimento de quem são e qual instituição representam. Desta forma, 

aSenhora Inês passa a palavra para os conselheiros e equipe técnica do 

Condomínio da 3ª Idade, a qual segue a ordem: Claudiana Stein, Assistente 

Social, representante do Núcleo Regional de Serviço Social 

(NUCRESS);Emilio Fernando Martini, representante do Instituto Alfredo 

Kaefer;Vanice Maria Schaedler, representante do Abrigo São Vicente de 

Paulo; Antonieta Abdel Aziz Halim, representante da Pastoral da Pessoa 

Idosa, Ida Maria Dolla, representante da Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer (SEMEL); Dione Maria Fogaça dos Santos Barth, representante da 

APP Sindicato;MiquelinaMalanchenNokoneczny,representante a Associação 

dos Aposentados e Pensionistas; Ana Maria Formighieri Lima, representante 

da Secretaria Municipal de Agricultura (SEAGRI); Santo Cardoso da Rosa, 

representante da Associação dos Idosos Vida e Esperança Sol Nascente; 

Susana Medeiros Dal Molin, Assistente Social do Conselho Municipal dos 

Direitos do Idoso;Letícia Guerreiro Ferro, estagiária do Conselho Municipal 

dos Direitos do Idoso; Joice Amanda Schwab,Assistente Social do 

Condomínio da Terceira Idade; Fernanda Campos Leite,formada em 

Educação Física, se apresenta e explica que realiza aulas de ginástica para os 

moradores do Condomínio; Maria Terezinha Bargamasco, zeladora do 

Condomínio e Ana Batalha, coordenadora do Condomínio a qual agradece a 

presença de todos e diz que o Condomínio está de portas abertas para o 

CMDI.Finalizado as apresentações, o Presidente do Conselho Senhor Jaime 

Mariano, juntamente com a Conselheira Inês de Paula, realizam a entrega de 

um cartão com bombons, para os Idosos presentes, haja vista que no dia 20 de 

julho comemora-se o Dia do Amigo e na data de 26 de julho comemora-se o 

Dia Nacional da Vovó. Em seguida inicia-se com o ponto de pauta n° 1. 

Aprovação da Pauta. A pauta é colocada em apreciação pelo Presidente, 



considerando que os pontos de pauta 8.3. Dia 20 de julho – Dia do Amigo – Dia 

Internacional da Amizade e 8.4. Dia 26 de julho – Dia Nacional da Vovó, já 

ocorreram na abertura da reunião, em seguida a mesma é aprovada por 

unanimidade de dez votos. Prosseguindo, em discussão passa-se para o ponto 

de pauta nº2. Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior 

(19.06.2013).Susana realiza a leitura da ata da reunião anterior do dia 17 de 

julho de 2013. A Conselheira Ana Maria solicita que seja trocada, na linha n° 

02, a palavra “Agriculta” por “Agricultura” e “227” por “277”. A Conselheira 

Antonieta solicita que seja colocada na linha 74 a palavra “não” na fala de 

Carlos Henrique. O Conselheiro Emilio solicita que na linha 154 a palavra 

“representes” seja substituída pela palavra “representantes”. Encerrada as 

correções, o presidente coloca a ata em aprovação e a mesma é aprovada pela 

unanimidade de dez votos. Assim sendo, passa-se ao ponto nº 3. 

Apresentação da Resolução do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

nº 320 de 10 de julho de 2013, que Regulamenta os Procedimentos das 

Instituições Financeiras Pagadoras de Benefícios e dispõe sobre a forma 

de Identificação de Beneficiários. O Presidente do Conselho Jaime Mariano 

solicita a Assistente Social do CMDI, Susana Medeiros Dal Molin para 

apresentar a Resolução do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nº 320 

de 10 de julho de 2013, que Regulamenta os Procedimentos das Instituições 

Financeiras Pagadoras de Benefícios e dispõe sobre a forma de Identificação 

de Beneficiários. A Conselheira Susana esclarece que na semana (8 a 12 de 

julho) recebeu duas denúncias de idosos que informaram que se dirigiram até o 

INSS para retirar o Demonstrativo de Crédito Benefício (DCB) para fins de 

viagens, porém, foram informados que o Instituto não fornecia mais os 

demonstrativos, sendo esses de responsabilidade das Agências Bancárias 

onde os mesmos possuem suas contas bancárias. No entanto, ao se dirigirem 

as Agências Bancárias, as mesmas informaram desconhecer a informação e 

solicitaram aos mesmos se dirigirem até as Empresas de Ônibus. Ao chegarem 

ao destino indicado, novamente receberam a notícia de desconhecimento da 

informação, indicando por fim procurarem a Prefeitura de Cascavel.  Frente ao 

exposto, a Assistente Social do CMDI, Susana buscaaveriguar qual órgão é 

responsável de fornecer o referido Demonstrativo. Para tanto, buscou as 

informações junto ao INSS que de pronto informou acerca da Resolução INSS 



n° 320 de 10 de julho de 2013, que apresenta em seu Artigo 1º que “fica 

instituído o Demonstrativo de Crédito de Benefício (DCB), que será 

disponibilizado, mensalmente, pelas instituições financeiras pagadoras de 

benefícios do INSS, em seus terminais de auto-atendimento”. Ressaltou 

também, que em conversa com a técnica do INSS a mesma informou que o 

Instituto realizou junto as Agências Bancárias reuniões para prestar 

esclarecimentos quanto ao novo fluxo de atendimento. Após os 

esclarecimentos a Conselheira Inês de Paula, propõe que o Conselho oficie as 

Agências Bancárias do município de Cascavel, quanto aos fatos ocorridos e 

reforce a aplicabilidade da Resolução do INSS. Houve a manifestação dos 

idosos presentes na Reunião residentes no Condomínio, em virtude de terem 

passado por situações similares, de desencontro de informações, bem como 

constrangedoras. A Conselheira Inês orienta a todos os idosos que quando 

ocorrer situações como as relatadas, que de imediatoprocurem a Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SEASO), juntamente com o CMDI, que irão 

averiguar a negativa da liberação da passagem, uma vez que, é direito 

garantido conforme preconiza o Estatuto do Idoso.A Conselheira Inês 

complementa sua proposição para que além de oficiar as Agências Bancárias 

que se oficie também, a Câmara Municipal de Vereadores, para instituir, 

mediante Lei Municipal, placas informativas nos terminais rodoviários indicando 

os órgãos de defesa de direitos dos idosos. Acrescenta reforçando que o idoso 

não pode ter o seu direito violado. A Conselheira Antonieta ressalta que não se 

deve somente mostrar os direitos das pessoas idosas, mas também os 

deveres, pois nas agencias de viagens também precisam se programar e, 

muitas vezes a pessoa vai até uma agência e quer a passagem para o mesmo 

dia. O presidente coloca em votação e a mesma é aprovada pela unanimidade 

de dez votos. Em seguida passa-se aos pontos de pauta nº 4. Apresentação 

da Portaria n° 17, de 07 de maio de 2013 da Secretaria de Ciências, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos, que torna pública a decisão de 

incorporar a cadeira de rodas motorizada na tabela de órteses, próteses e 

materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e nº 5. Apresentação da Portaria nº 18, de 07 de maio de 

2013 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, que 

torna pública a decisão de incorporar a cadeira de rodas tipo monoblocoe 



de cadeira de rodas (acima de 90kg) na tabela de órteses e matérias não 

relacionados ao ato cirúrgico do Sistema Único de Saúde (SUS). O 

presidente Jaime Mariano informa aos presentes que para tratar acerca dos 

temas apresentados, convidou a Senhora Maria Filomena Cardoso André, 

Coordenadora da Assessoria de Políticas Públicas de Inclusão Social da 

Pessoa com Deficiência (APPIS), para fazer suas considerações. 

MariaFilomena inicia sua fala, ressaltando que as resoluções representam um 

avanço significativo para as pessoas com deficiência, especialmente idosos 

que necessitam de tais equipamentos. Destaca que à Portaria nº 17 dispõe em 

seu Artigo 1º que “fica incorporada a cadeira de rodas motorizada na tabela de 

órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico do 

Sistema Único de Saúde (SUS)” e que à Portaria nº 18 dispõe em seu Artigo 1º 

que “fica incorporada a cadeira de rodas tipo monobloco e de cadeira de rodas 

(acima de 90kg) na tabela de órteses, próteses e materiais especiais não 

relacionados ao ato cirúrgico do Sistema Único de Saúde (SUS)”, no entanto 

acrescentou que segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SESA), há 

critériospara recebimento dasreferidas cadeiras, haja vista que as mesmas são 

planejadas conforme a necessidade de cada pessoa. Maria Filomena informa 

também, que segundo Ministério de Saúde não há uma data prevista para 

iniciar os pedidos, bem como a distribuição das cadeiras.  Com a finalização de 

sua fala passa-se ao ponto de pauta nº6. Lei n°124/2013 dos Ilustríssimos 

Vereadores Pedro Maria Martendal de Araujo e Jorge Boca Santa que 

dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas médicas para 

pacientes idosos ou com deficiência, previamente cadastrados nas 

Unidades Básicas de Saúde do Município de Cascavel. O Presidente do 

Conselho Jaime Mariano informa que esteve presente na sessão da Câmara 

de Vereadores no dia em que aprovaram a Lei nº 124/2013, juntamente com o 

Conselheiro Santo Cardoso e a Assistente Social do CMDI Susana Medeiros 

Dal Molin, e quea Lei encontra-se agora em posse do poder Executivo para 

sancioná-la ou não. A Conselheira Inês de Paula, representante titular da 

SEASO,contribui informando que esta lei já estáem posse do prefeito para 

análise. Encerrada a discussão, passa-se o ponto n° 7. Ofício n° 518/2013 

advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social referente à criação 

do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no município de Cascavel. O 



Presidente Jaime realiza a leitura do ofício n° 518/2013 advindo da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, e na sequência apresenta o Senhor Hudson 

Márcio Moreschi Junior, Diretor da SEASO, para tratar acerca da criação do 

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no município de Cascavel. Hudson 

informa que o município de Cascavel, já conta com a Lei Municipal nº 5.984 de 

17 de fevereiro de 2012, que “dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos 

Direitos dos idosos no município de Cascavel/PR”, e que a mesma em seu 

Artigo 1º vem legitimar, que “fica criado o Fundo Municipal dos Direitos do 

Idoso, instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a 

proporcionar suporte financeiro na implantação, manutenção e 

desenvolvimento de programas e ações dirigidos ao idoso do Município de 

Cascavel”. Hudson continua informando que o FMDI será gerido pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEASO), que inclusive já tomou o 

cuidado de inserir o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) para 2014. Hudson aproveita o momento para apresentar 

a Estrutura Orçamentária da SEASO, a qual fica organizada da seguinte 

maneira: 01 – Secretaria de Assistência Social; 02 – Fundo Municipal de 

Assistência Social; 03 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e 04 – Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Considera também, 

que o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso terá a finalidade de Planejar e 

executar a Assistência ao Idoso. Após sua explanação, Hudson salienta que a 

SEASO encontra-se no patamar de pleitear a inscrição de um Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como de uma conta específica para 

o FMDI, para tanto a SEASO está em articulação com o Setor de 

Contabilidade, bem como Setor Jurídico do Município, paraposterior a obtenção 

(CNPJ e Conta específica) o CMDI será devidamente informado. A Conselheira 

Inês de Paula complementa salientando que na data de 16.07.2013 ocorreu 

uma Reunião Extraordinária com os Conselhos Municipais de Assistência 

Social (CMAS), de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), de Direitos 

do Idoso (CMDI) e de Direitos das Mulheres (CMDM), para tratar acerca das 

Leis Orçamentáriasda Secretaria Municipal de Assistência Social. A 

Conselheira Ida Maria questiona se o FMDI será destinado somente a uma 

secretaria municipal. Frente ao questionamento, Hudson explica que o mesmo 

será gerenciado pela SEASO, porém se outras secretarias municipais 



realizarem ações direcionadas exclusivamente a idosos, não há nenhum 

impedimento de pleitear recursos, desde que deliberado pelo CMDI. Hudson 

agradece a oportunidade e se coloca a disposição deste conselho para 

esclarecer duvidas que possam surgir. O presidente agradece a presença do 

Hudson e deseja sucesso nessa nova etapa. Passa-se ao último ponto de 

pauta de nº 8. Informes Gerais:8.1 Convite para participar da X 

Conferência Municipal de Assistência Social. A Assistente Socialdo CMDI 

Susana convida todos os presentes para participar da X Conferência Municipal 

de Assistência Social, que será realizada nos dias 19 e 20 de Julho no 

Auditório da UNIPAR.8.2. Convite para Inauguração da Cozinha 

Comunitária (PROVOPAR) do Jardim Interlagos em frente à Escola 

Municipal Francisco Vaz de Lima.A Assistente Socialdo CMDI Susana 

convida todos os presentes que prestigiem a inauguração da Cozinha 

Comunitária do PROVOPAR, com inauguração na data de 08.08.2013, a partir 

das 10h30.Após a finalização dos informes gerais o Presidente do CMDI Jaime 

Mariano agradece novamente pela especial acolhida do Condomínio. Nada 

mais havendo a ser tratado o presidente encerra a reunião às 11h00, e nós, 

Susana Medeiros Dal Molin – Assistente Social do CMDI e Letícia Guerreiro 

Ferro – estagiária do CMDI, lavramos a presente ata que após lida e aprovada, 

será por nós e pelo presidenteassinada 




