
 

 

 

Reunião Ordinária 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata nº 03 – 16.04.2014 
  

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e quatorze, aconteceu às 1 

8h30, na Sala de Reuniões do Programa de Assistência e Internação 2 

Domiciliar – PAID a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos 3 

Direitos do Idoso – CMDI com a presença de seu presidente Senhor 4 

Jaime Mariano e a maioria de seus membros conforme consta na lista de 5 

presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 6 

Abertura com a Palavra do Presidente Jaime Mariano. 2. Aprovação 7 

da Pauta. 3. Justificativa de Faltas. 4. Apreciação e deliberação da 8 

ata da reunião anterior. 5. Posse de Conselheiro. 6. Justificativa de 9 

Faltas. 7. Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior. 8. 10 

Ofício nº 206/2014 advindo da Secretaria Municipal de Assistência 11 

Social. 9. Ofício nº 285/2014 advindo da Secretaria Municipal de 12 

Assistência Social. 10. Prestação de Contas do Fundo Municipal dos 13 

Direitos do Idoso – FMDI. 11. Prestação de Contas das 14 

correspondências encaminhadas referente ao Fundo Municipal dos 15 

Direitos do Idoso – FMDI. 12. Apreciação e deliberação acerca de 16 

denúncia de Abrigo Irregular – apresentação Secretaria Municipal de 17 

Assistência Social – SEASO. 13. Apreciação do E-mail advindo do 18 

Departamento de Direitos Humanos e Cidadania – DEDIHC da 19 

Secretaria Estadual da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – 20 

Edital de Chamada Pública nº 03/2014 – SDH/PR. 14. Apreciação do 21 

E-mail advindo do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania – 22 

DEDIHC da Secretaria Estadual da Justiça, Cidadania e Direitos 23 

Humanos – Curso de Formação de Cuidadores de Idosos. 15. 24 

Apresentação dos Volumes I e II do Mês de Outubro/2013. 16. 25 



Assuntos Gerais: 16.1. Convite advindo da Secretaria Municipal de 26 

Ação Comunitária. 16.2. Convite advindo do Comando do Corpo de 27 

Bombeiros. Desta forma, inicia-se a reunião com o ponto de pauta n° 1. 28 

Abertura com a Palavra do Presidente do Conselho Municipal dos 29 

Direitos do Idoso – CMDI. O presidente Jaime Mariano, representante 30 

da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – SEAJUR inicia a reunião 31 

agradecendo a presença de todos os conselheiros e visitantes. Aproveita 32 

o ensejo e agradece a Coordenadora do PAID – a Conselheira Luana 33 

Silva de Souza – Representante da Secretaria Municipal de Saúde – 34 

SESAU, pela especial e calorosa acolhida. Em seguida passa a palavra a 35 

Luana para que a mesma apresente aos conselheiros e visitantes o 36 

trabalho realizado pelo Programa de Assistência e Internação Domiciliar 37 

– PAID. Assim, Luana inicia sua apresentação fazendo uma retrospectiva 38 

história da instituição do Programa no município de Cascavel, 39 

destacando que o mesmo iniciou os trabalhos com financiamento da 40 

prefeitura municipal de Cascavel, no ano de 2005. Em 2008, houve a 41 

ampliação dos serviços para 2 equipes de internação domiciliar e 42 

atualmente o Programa conta com 1 Coordenação Administrativa, 3 43 

equipes formadas por  médicos,  enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos 44 

de enfermagem, bem como uma equipe especializada composta por 45 

Dentista, Assistente Social e Nutricionista e a Equipe de Apoio formada 46 

por  auxiliares administrativos; motoristas e zeladores.Continua 47 

informando que o trabalho do PAID, ocorre nos lares dos pacientes, ou 48 

seja, uma equipe multiprofissional desloca-se até a residência do 49 

paciente a fim de prover a assistência médica para pessoas que se 50 

encontram por demais debilitadas para procurarem o SUS. Objetiva 51 

também facilitar o restabelecimento do paciente e diminuir o risco de 52 

infecções, fazendo com que a pessoa não necessite ficar mais do que o 53 

necessário num hospital, completando seu tratamento em casa. Após 54 

sua apresentação houve questionamentos por parte da plenária, os quais 55 

foram respondidos pela coordenadora do PAID. Em seguida passa-se ao 56 



ponto de pauta nº 2. Aprovação da Pauta. O Presidente coloca a pauta 57 

em apreciação e a mesma é aprovada por unanimidade. Em seguida 58 

passa-se ao ponto de pauta nº 3. Justificativa de Faltas. Susana 59 

Medeiros Dal Molin informa que recebeu as seguintes justificativas de 60 

falta: Conselheiro Emílio Fernando Martini – Representante do Instituto 61 

Alfredo Kaefer, em virtude de estar em viagem de trabalho; Conselheiro 62 

Adelar José Valdameri – Representante Titular da Secretaria Municipal 63 

de Educação – SEMED, em virtude de estar de atestado médico; 64 

Conselheira Vanice Maria Schaedler – em virtude de estar cuidando de 65 

seu pai que encontrasse enfermo. Passa-se ao ponto de pauta nº 4. 66 

Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior. O Presidente 67 

Jaime Mariano, ressalta que a ata foi enviada via e-mail para todos os 68 

conselheiros fazerem a leitura e se necessário procederem os 69 

apontamentos. Assim passa-se para a apreciação e aprovação da ata. 70 

Não houve apontamentos e a ata é aprovada por unanimidade. Passa-se 71 

para o ponto de pauta nº 5. Posse de Conselheiro. Nesta Reunião 72 

Ordinária do CMDI foram empossados o Senhor Ruvanir Labemtim – 73 

Representante Suplente da Secretaria Municipal de Agricultura – 74 

SEAGRI e a Senhora Luiza Maria Oliveira Scardua – Representante 75 

Suplente do Conselho Regional de Psicologia – CRP. Em seguida passa-76 

se ao ponto de pauta nº 6. Ofício nº 285/2014 advindo da Secretaria 77 

Municipal de Assistência Social. A Secretaria Municipal de Assistência 78 

Social – SEASO encaminhou ao CMDI o Ofício de nº 285/2014 que 79 

informa a plenária que a Senhora Inês de Paula – Secretária Municipal 80 

de Assistência Social se descompatibilizou do cargo, conforme 81 

determinação da legislação Eleitoral, haja vista a mesma ser uma 82 

possível candidata ao peito eleitoral para Deputada Federal. Como 83 

gestora da Pasta assume a Servidora de Carreira – Assistente Social 84 

Susana Medeiros Dal Molin, a qual atualmente estava assessorando o 85 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Neste momento, Susana 86 

informa que continuará apoiando e participando do CMDI considerando a 87 



importância e relevância do trabalho realizado pelo Conselho para a vida 88 

de tantos idosos de Cascavel. Passa-se ao ponto de pauta nº 7. Ofício 89 

nº 206/2014 advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social. 90 

A Secretaria Municipal de Assistência Social encaminha o Ofício nº 91 

206/2014 o qual informa a Plenária que em substituição a Senhora Inês 92 

de Paula, participará o Senhor Hudson Márcio Moreschi Júnior – Diretor 93 

da SEASO na condição de Titular e a Senhora Elizabeth Frederico 94 

Mendoza – Coordenadora do Centro de Referência Especializada de 95 

Assistência Social – CREAS III continuará na condição de Suplente no 96 

Conselho. Neste momento houve manifestação da plenária solicitando a 97 

indicação da Senhora Susana Medeiros Dal Molin como representante 98 

Titular do CMDI, dando desta forma, legitimidade a sua participação e 99 

permanência no Conselho. Assim, a Senhora Susana estará para 100 

próxima reunião ordinária do Conselho oficiando sua indicação e 101 

tomando posse como Conselheira. O Conselheiro Santo Savi – 102 

Representante da Associação São Paulo da 3ª Idade – ASPTI, destaca 103 

que a Senhora Inês de Paula estava na condição de Vice – Presidente 104 

do CMDI, havendo necessidade desta forma, da plenária indicar um 105 

conselheiro para compor a mesa diretiva do Conselho na condição de 106 

Vice – Presidente. Frente ao exposto, houve a indicação da Senhora 107 

Salete Gerardi de Lima Chrun – Representante da Fundação Assis 108 

Gurgcz a qual aceitou o novo desafio. Assim, a mesa diretiva passa a ter 109 

a seguinte composição: Presidente: Jaime Mariano – Representante da 110 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – SEAJUR. Vice – 111 

Presidente: Salete Gerardi de Lima Chrun – Representante da 112 

Fundação Assis Gurgcz. Primeiro Secretário: Antonieta Abdel Azziz 113 

Halim – Representante da Pastoral da Pessoa Idosa. Segundo 114 

Secretário: Vanice Maria Schaedler – Representante do Abrigo São 115 

Vicente de Paulo. Passa-se ao ponto de pauta nº 8. Prestação de 116 

Contas do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI. Houve a 117 

prestação de contas do valor recebido pelo Fundo Municipal dos Direitos 118 



do Idoso – FMDI, o qual consta o valor de R$ 53.089,17 (Cinquenta e 119 

três mil e oitenta e nove reais e dezessete centavos). Passa-se ao ponto 120 

de pauta nº 9. Prestação de Contas das correspondências 121 

encaminhadas referente ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – 122 

FMDI. Susana informa à plenária que foram oficiados 14 Escritórios de 123 

Contabilidade; 13 Agências Bancárias; 32 Escritórios de Advocacia; 17 124 

Clínicas Odontológicas; 30 Farmácias; 10 Clínicas Médicas; 57 125 

Associações de Moradores; 11 Livrarias; 14 Meios de Comunicação; 34 126 

Rotaryanos; 250 Igrejas Evangélicas; todos os Vereadores; todos os 127 

Secretários Municipais e todos os Serviços da Rede socioassistencial, 128 

bem como aos 6.000 assinantes do Jornal Hoje, informando acerca do 129 

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI – totalizando o número de 130 

10.000 (dez mil) unidades do folder. Salienta que os ofícios tinham a 131 

finalidade de informar que o Conselho dos Direitos do Idoso é um órgão 132 

deliberativo, constituído de forma paritária por representantes do governo 133 

e da sociedade civil, com o objetivo de formular e acompanhar a 134 

execução das políticas públicas de atendimento ao idoso, objetivando 135 

ampliar o processo de controle social sobre as políticas sociais para 136 

idosos conforme preconiza o Estatuto do Idoso. Cabendo aos Conselhos 137 

formular, deliberar e controlar as ações de implementação da política dos 138 

direitos do idoso, assim como gerir os fundos e fixar critérios de utilização 139 

e o plano de aplicação dos seus recursos. Frente ao exposto, salientou 140 

também, que de acordo com a Lei Municipal nº 5.984 de 17 de fevereiro 141 

de 2012, que “Dispõe sobre a Criação do Fundo Municipal dos Direitos 142 

do Idoso no Município de Cascavel/PR”, ficando criado, desta forma, o 143 

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. O Fundo tem o objetivo de 144 

facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao 145 

desenvolvimento das ações de atendimento à pessoa idosa no município 146 

de Cascavel/PR e a aplicação dos recursos do Fundo será administrada 147 

de acordo com as deliberações realizadas a pelo Conselho Municipal dos 148 

Direitos do Idoso. Os valores contribuídos ao Fundo Municipal dos 149 



Direitos do Idoso serão aplicados em Projetos e Serviços específicos de 150 

atendimento aos idosos no Município de Cascavel, aprovados pelo 151 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Frente ao exposto, salienta 152 

ainda, que neste momento solicita que as pessoas se tornem doadores, 153 

ou seja, que revertam seus impostos de renda ao Fundo Municipal do 154 

Idoso. Em anexo seguiu um folder explicativo, ou seja, o “passo a passo” 155 

de como é possível destinar o imposto de renda para o FMDI. Susana 156 

traz para apresentar a plenária à cópia dos ofícios encaminhados aos 157 

locais anteriormente nominados para serem apreciados. Em seguida 158 

passa-se ao ponto de pauta nº 10. Apreciação e deliberação acerca de 159 

denúncia de Abrigo Irregular – apresentação Secretaria Municipal de 160 

Assistência Social – SEASO. A Senhora Elizabeth Frederico Mendoza 161 

– Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e 162 

Coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência 163 

Social – CREAS III, informa à plenária que na data de 11 de abril de 164 

2014, técnicos do CREAS III e da Vigilância Sanitária realizaram visita 165 

técnica a residência da Senhora Maria Francisca de Campos Lazareti, 166 

com objetivo de verificar a situação relatada em encaminhamento feito 167 

pela Unidade de Saúde da Família do Morumbi, de que no local 168 

funcionária uma espécie de unidade de acolhimento sem a devida 169 

regularização. Salienta que a visita teve como intuito verificar as 170 

condições de funcionamento do local, com foco nos aspectos higiênico-171 

sanitários e no respeito aos direitos das pessoas acolhidas. Mediante ao 172 

exposto, Elizabeth informa à plenária que se constatou pela equipe 173 

técnica que no local abriga 12 pessoas, das quais 6 pessoas são idosas. 174 

Observou-se também, que as pessoas acolhidas não possuem 175 

prontuários, com ficha de identificação ou documentação das mesmas. 176 

Após sua fala, houve a intervenção da plenária, principalmente dos 177 

conselheiros que há tempos participam do CMDI, informando que a 178 

Senhora Maria Francisca de Campos Lazareti é reincidente no 179 

acolhimento irregular, onde inclusive no ano de 2011, houve o 180 



fechamento de um abrigo, com a devolutiva dos acolhidos aos seus 181 

respectivos familiares em Cascavel. Posterior a este fato a mesma 182 

mudou-se para o município de Céu Azul e lá continuou com a prática 183 

irregular de acolhimento.  Atualmente voltou ao município de Cascavel, 184 

onde não possui uma residência fixa mudando-se de um local para outro 185 

dificultando o trabalho dos profissionais da rede de localizá-la. Frente ao 186 

exposto, houve a deliberação do Conselho em oficiar o Ministério Público 187 

relatando acerca do fato e solicitando a intervenção do mesmo. Passa-se 188 

ao ponto de pauta nº 11. Apreciação do E-mail advindo do 189 

Departamento de Direitos Humanos e Cidadania – DEDIHC da 190 

Secretaria Estadual da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – 191 

Edital de Chamada Pública nº 03/2014 – SDH/PR. O Presidente Jaime 192 

Mariano informa que o CMDI recebeu um e-mail do Conselho Nacional 193 

dos Direitos do Idoso por meio da Secretaria de Direitos Humanos da 194 

Presidência da República (SDH/PR) tornando público o edital de 195 

chamada pública o qual visa à seleção de projetos voltados à execução 196 

de programas no âmbito de sua competência, a serem financiados com 197 

recursos do fundo nacional do idoso (FNI), em conformidade com os 198 

termos do decreto n.º 6.170, de 25 de julho de 2007, da Portaria 199 

Interministerial n.º 507, de 24 de novembro de 2011, dos Ministérios do 200 

Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e da Controladoria-201 

Geral da União; da Lei n.º 12.919, de 24 de dezembro de 2013 e da Lei 202 

n.º 12.952, de 20 de janeiro de 2014, aplicando-se ainda, no que couber, 203 

os dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo qual 204 

convoca as Instituições Privadas sem Fins Lucrativos para apresentarem 205 

projetos sociais pleiteando desta forma, recursos para sua execução. 206 

Susana informa que o Edital foi encaminhado no e-mail de todos os 207 

conselheiros do CMDI, para conhecimento e possível encaminhamento 208 

de projetos. A data para a apresentação de propostas vai até o dia 209 

25/05/2014. O Edital é destinado às Entidades Privadas sem Fins 210 

Lucrativos para o financiamento de projetos voltados à promoção e 211 



defesa dos diretos da pessoa idosa. Passa-se ao ponto de pauta nº 12. 212 

Apreciação do E-mail advindo do Departamento de Direitos 213 

Humanos e Cidadania – DEDIHC da Secretaria Estadual da Justiça, 214 

Cidadania e Direitos Humanos – Curso de Formação de Cuidadores 215 

de Idosos. O Presidente Jaime Mariano informa que o CMDI recebeu um 216 

e-mail da Assessoria Técnica da Política Estadual do Idoso 217 

Departamento de Direitos Humanos e Cidadania – DEDIHC – Secretaria 218 

de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU – Paraná 219 

informando acerca de curso on-line, para Cuidadores de pessoas idosas 220 

dependentes e cuidados aos cuidadores; curso administrado pela OISS, 221 

estabelecida na Espanha. O público alvo são Profissionais e 222 

especialistas das áreas de administração e gestão, intervenção social 223 

pública ou privada, e direta (gestores públicos, gestores de centros 224 

residenciais e de dia para idosos dependentes, associações de família, 225 

geriatras, gerontólogos, psicólogos, professores, assistentes sociais, 226 

assistentes sociais, etc.). Está relacionados com a formação de 227 

cuidadores familiares ou profissionais. O Curso é gratuito para todos os 228 

interessados. Passa-se ao ponto de pauta nº 13. Apresentação dos 229 

Volumes I e II do Mês de Outubro/2013. Susana informa que no mês 230 

de Outubro de 2013, ocorreram diversas atividades alusivas ao Mês do 231 

Idoso e todas as atividades foram registradas por imagens, CDs, relatos 232 

entre outros, os quais são organizados em dois volumes para arquivo e 233 

história do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI de 234 

Cascavel. Posterior a fala os volumes foram apresentados aos 235 

conselheiros para os mesmos poderem apreciá-los. Em seguida, passa-236 

se ao ponto de pauta nº 14. Assuntos Gerais: 14.1. Convite advindo 237 

da Secretaria Municipal de Ação Comunitária. O Prefeito Edgar Bueno 238 

e o Secretário de Ação Comunitária/ Defesa Civil – Senhor José Carlos 239 

da Costa convidam os conselheiros do CMDI para Inauguração do 240 

Edifício Administrativo da Defesa Civil de Cascavel/Pr. O evento será dia 241 

17 de abril de 2014, às 16h30 – Rua Martin Afonso de Souza, 590 – 242 



Pacaembu. 14.2. Convite advindo do Comando do Corpo de 243 

Bombeiros. O Comandante do 4º Grupamento de Bombeiros Major 244 

Fernando Raimundo Schunig convida os conselheiros do CMDI para 245 

participarem das atividades comemorativas ao 40º aniversário de 246 

implantação do Corpo de Bombeiros no município de Cascavel, conforme 247 

programação apresentada à plenária do CMDI. Nada mais havendo a ser 248 

tratado o presidente encerra a reunião às 11h, eu, Susana Medeiros Dal 249 

Molin – Assistente Social do CMDI lavrei a presente ata que após lida e 250 

aprovada, será por mim e pelo Presidente assinada.  251 




