
Aos seis dias do mês de agosto de 2008, reuniram-se na sala de reuniões do 3o 1 

andar, às 14:10 horas, os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - 2 

CMDI para tratar dos seguintes pontos de pauta: 01. Capacitação de 3 

“Multiplicadores dos Direitos do Idoso”; 02. Palestra da ACIC – Conselhos de 4 

Direitos. A Presidente, Senhora Elisa Marta Gehlen Pompeu da Silva, inicia a 5 

reunião dando às boas vindas a todos os presentes.  Elisa fala que conforme 6 

proposto na reunião ordinária do mês de julho, a Comissão Especial do Dia do Idoso 7 

organizou os trabalhos alusivo ao dia do idoso. Diz que hoje será feita uma 8 

“prestação de contas” do que foi decidido pela comissão e também dividido os 9 

trabalhos. Janete Krack Magnagnagno, Secretária Executiva do CMDI, apresenta o 10 

modelo do cartaz e do panfleto para a divulgação do dia do idoso (projetado). Diz 11 

que os cartazes serão distribuídos em escolas, CRAS (Centro de Referência de 12 

Assistência Social) e UBS (Unidade Básica de Saúde) e os panfletos serão 13 

utilizados em um ativismo no dia 26 de setembro, sexta feira, sendo que o dia do 14 

idoso 27 de setembro é um sábado. A Presidente coloca em votação os modelos 15 

projetados, os quais são aprovados por unanimidade. Janete lê a programação da 16 

“Capacitação de Multiplicadores dos Direitos do Idoso”. Diz que é importante a 17 

presença de todos os conselheiros, sendo que será feito auto-apresentação dos 18 

mesmos. Eliza fala que a capacitação ocorrerá no Auditório da Prefeitura Municipal, 19 

no dia 15 de agosto, a partir das 14 horas. Salete Gerardi de Lima Chrun  questiona 20 

como será amarrado o compromisso de multiplicação com as escolas. Elisa fala que 21 

ficará opcional para as escolas trabalharem o assunto. Diz que conversará com a 22 

Secretaria de Educação e com o Núcleo de Educação, para eles estarem cobrando 23 

das escolas o compromisso de multiplicar os direitos do idoso. Janete fala que os 24 

cartazes não ficarão prontos até o dia da capacitação, então eles serão 25 

encaminhados às escolas posteriormente, sendo assim uma forma de lembrá-los do 26 

compromisso. Diz que as 280 vagas da capacitação foram distribuídas entre escolas 27 

e colégios públicos e particulares, UBS, CRAS e entidades de atendimento ao idoso. 28 

Salete fala que para firmar um compromisso, poderia criar um concurso entre todas 29 

as escolas com divulgação na mídia. Santo Savi questiona a questão do coffee 30 

break para o dia da capacitação. Janete fala que fez a solicitação à divisão 31 

administrativa da Secretaria de Ação Social - SEASO e está liberado o coffee break. 32 

Elisa fala que é importante que todos os conselheiros se envolvam em alguma 33 

tarefa. Salete fala que deve ser feito uma previsão dos trabalhos que cada 34 
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conselheiro realizará. Diz que seria importante que os conselheiros estivessem com 35 

alguma identificação, como por exemplo, uma camiseta ou crachá. Antonieta Abdel 36 

Aziz Halim fala que para o CMDI saber se as escolas multiplicaram os direitos do 37 

idoso, poderia-se solicitar aos mesmos que encaminhassem um relatório sobre a 38 

realização do trabalho. Salete sugere que não seja cobrado relatório, mas sim 39 

convidar os representantes das escolas para uma conversa informal, para que os 40 

mesmos explanem sobre o trabalho realizado. Elisa compõe as equipes de trabalho 41 

da seguinte forma: Credenciamento: Rosimeri Dall Agnol, Salete Pacentchuk, Nilza 42 

de Jesus P. de Moraes, Teresinha Nunes da Silva Braga, Rosinei Apª R. de 43 

Rezende; Coffee Break: Marli Maria Galeski Pazzini, Ana Angelina Razoto Batalha; 44 

Recepção: Silvana Cesconeto, Maria Dolores Sassella, Santo Cardoso Rosa, Salete 45 

Gerardi de Lima Chrun; Mesa: Rosana Emília Pagnoncelli; Microfones: Antonieta 46 

Abdel Aziz Halim, Maria Dolores Sassella. Elisa fala que a Comissão Especial dos 47 

Direitos do Idoso continuará com seus trabalhos e decidirá sobre as sugestões 48 

levantadas. Diz que em algumas reuniões serão convocados conselheiros de 49 

segmentos específicos para auxiliarem nos trabalhos. A presidente prossegue para 50 

o próximo ponto de pauta 02. Palestra da ACIC – Conselhos de Direitos. Elisa fala 51 

que o CMDI recebeu um convite para participar de uma palestra realizada pela 52 

Associação Comercial e Industrial de Cascavel - ACIC, referente Conselhos de 53 

direitos. Diz que é importante a participação dos conselheiros, com vistas à 54 

aquisição de conhecimento. Janete fala que o Conselho Municipal de Assistência 55 

Social - CMAS juntamente com a SEASO estará provendo a Capacitação da Rede 56 

Sócio Assistencial e convida todos os presentes. Elisa questiona se a reunião 57 

ordinária pode ser transferida para o dia 27 de agosto, sendo que a reunião deste 58 

mês não pode deixar de ocorrer. A proposta é aceita por unanimidade de votos. Sem 59 

mais a tratar a Presidente Elisa Marta Gehlen Pompeu da Silva, encerra a reunião 60 

agradecendo a presença de todos e eu Ana Paula Zorik, lavrei a presente ata que 61 

após lida e aprovada será assinada por mim e pela Presidente.  62 



 


