
REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA I CONFEREÊNCIA 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 09/04/2008 

 
Aos nove dias do mês de abril de 2008, às 14 horas, reuniram-se na sala da 

Secretaria Executiva os membros da Comissão Organizadora da I Conferência 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa: Anamaria Lorenzet, Osano Osório 

Pinto, Rozeli Fleck Schuck, Cecília Teixeira, Luzia de Aguiar Soares; e as 

técnicas da Secretaria Executiva: Janete Krack Magnagnagno e Ana Paula 

Zorik. Anamaria fala que hoje deve ser decidido o local e a data da 

Conferência. Diz que caso a Conferência seja aberta ao público, será 

complicado a questão de espaço. Anamaria sugere que o Promotor de Justiça 

Dr. Ângelo Mazzucchi Santana Ferreira, profira uma das palestras da 

Conferência. Osano questiona quem irá participar da Conferência, caso ela 

seja aberta ao público em geral. Janete fala que a Conferência é voltada ao 

Idoso, mas todo o público em geral poderá estar participando. Diz que no 

regulamento da Conferência pode-se estar delimitar o número de vagas de 

participantes, até pela questão do espaço físico. Janete lê o modelo do 

regulamento, edital 001/2008. A Comissão define a data oficial da conferência 

para o dia 13 de maio, após ligação de Anamaria à Ivone da SETP, a qual 

autoriza o prolongar da data oficial da conferência até 13 de maio, que se 

realizará no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel. Anamaria fala que 

para o Dr. Ângelo proferir a palestra, deve-se estar providenciando um pré-

convite. Janete questiona qual será o tema da palestra. Luzia sugere “Os 

direitos da Pessoa Idosa à Luz do Estatuto do Idoso”. Luzia fala que se deve 

definir o horário, e sugere das 8h às 17h30. Fica decidido pela Comissão das 

8h às 17h, com a seguinte programação: 8h – Credenciamento; 9h – Abertura 

oficial; 9h45 – Leitura e Aprovação do Regimento Interno; 10h Intervalo; 10h15 

– Painéis Temáticos: 1. RENADI, 2. O Papel do Ministério Público na 

efetivação da Rede de Proteção e defesa dos direitos da Pessoa Idosa; 11h – 

Debate; 11h30 – Almoço; 13h30 – Apresentação Cultura; 13h40 – 

Apresentação, Avaliação e Aprovação das propostas para aprimoramento das 

políticas de atendimento e defesa dos direitos da pessoa idosa (Instrumentos); 

15h – Eleição dos delegados de Cascavel representantes para o 3° Encontro 

Temático Regional dos Direitos da Pessoa Idosa; 15h30 – Intervalo; 15h45 – 

Eleição das entidades candidatas à composição do CMDI; 16h30 – 



Apresentação e referendo pela Plenária Final das entidades eleitas para o 

CMDI – gestão 2008-2010; 17h – Encerramento. Anamaria fala que seria 

importante, formar uma Comissão para ir até a SESAU entregar pessoalmente 

um Ofício, solicitando que todas as coordenadoras de UBS`s (Unidade Básica 

de Saúde) participem da Conferência. Luzia fala que também é importante que 

as coordenadoras dos CRAS estejam participando. Janete fala que na 

Conferência Regional, as vagas para delegados é paritaria. Fica decidido pela 

Comissão, que será abertas 100 vagas para delegados não governamentais e 

100 vagas para delegados governamentais, tendo como data prévia para as 

inscrições de 22 de abril a 06 de maio. Janete apresenta à Comissão o modelo 

do folder da Conferência, o qual é aprovado. Luzia sugere que se entregue 

uma cópia do regulamento da Conferência na Reunião Ordinária, para todos os 

Conselheiros. Anamaria fala que ainda precisa revisar alguns detalhes do 

regulamento. Janete fala que há tempo para revisar o regulamento na próxima 

reunião de Comissão, sendo que ainda é necessário o respaldo sobre a 

aprovação de alteração da Lei 3620/03. Não havendo mais nada a tratar, 

encerra-se a reunião, e eu, Ana Paula Zorik, lavro a presente ata que será 

assinada por mim e pelos demais presentes. 

 


