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

andar, às 14:28  horas, os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – 2 

CMDI para tratar dos seguintes pontos de pauta: 01. Leitura e Aprovação da Ata 3 

da Reunião Anterior (26.11.2008); 02. Relatório CREAS III; 03. Encontro Macro 4 

Regional de Conselheiros; 04. Vídeo: Violência contra pessoas idosas; 05. 5 

Assuntos Gerais. A Presidente do CMDI Senhora Elisa Marta Gehlen Pompeu da 6 

Silva, inicia a reunião dando as boas vindas a todos e propõe a deliberação a 7 

respeito da aprovação da Ata da Reunião Anterior (26.11.2008), a qual é lida pela 8 

Secretária Executiva dos Conselhos, Janete Krack Magnagnagno. A Presidente 9 

solicita se há alguma alteração. Em tempo: Janete solicita que na linha 18 onde lê-10 

se “Secretaria do Trabalho” leia-se “Secretaria de Estado do Trabalho”. Não 11 

havendo outra alteração a ata é aprovada por unanimidade de votos. A Presidente 12 

solicita que seja invertida a ordem dos assuntos de pauta para que o Vídeo: 13 

Violência contra pessoas idosas (4) seja deliberado como ponto (2). A solicitação é 14 

aceita por todos, sendo que a pauta é aprovada da seguinte forma: 01. Leitura e 15 

Aprovação da Ata da Reunião Anterior (26.11.2008); 02. Vídeo: Violência contra 16 

pessoas idosas; 03. Encontro Macro Regional de Conselheiros; 04. Relatório 17 

CREAS III; 05. Assuntos Gerais A Presidente prossegue para o ponto 02. Vídeo: 18 

Violência contra pessoas idosas, apresentando a todos os presentes o vídeo 19 

referente à campanha sobre a violência contra pessoas idosas (projetado). Elisa da 20 

às boas vindas aos representantes do PROJOVEM, agradecendo pela parceria na 21 

produção do vídeo. Rosângela B. Gouveia, coordenadora do PROJOVEM, fala que 22 

é uma satisfação muito grande estar participando desta campanha. Diz que 23 

iniciaram um trabalho sobre o Estatuto do Idoso, sendo que vários adolescentes do 24 

programa são criados pelos seus avós, e é de extrema importância levantar 25 

discussões sobre esta questão. Jean Cézar Sabestiano, adolescente atendido pelo 26 

PROJOVEM, fala que os adolescentes participaram da construção de todo o roteiro 27 

do vídeo apresentado. Rosângela fala que anexo ao PROJOVEM é desenvolvido o 28 

programa Multiplicadores Juvenis que é um trabalho com crianças de 06 à 11 anos, 29 



que visa o protagonismo juvenil. Diz que já desenvolveram vários trabalhos, como 30 

seminários sobre a questão da drogadição, e atualmente atendem 125 jovens. 31 

Osano Osório Pinto fala que é muito importante iniciativas como estas e parabeniza 32 

os jovens do programa pelo trabalho. Elisa parabeniza o programa pelo trabalho e 33 

pela produção do vídeo da campanha. Diz que a parceria com o programa é 34 

importante para concretizar as propostas para o próximo ano. Robson W. P. 35 

Braggio, técnico do PROJOVEM, fala que a idéia utilizada na construção do vídeo foi 36 

a de mostrar as fases da vida, e no final aparece imagens de idosos que sofreram 37 

violência para dar impacto ao telespectador. Diz que englobaram os roteiros criados 38 

pelos adolescentes e passaram para produtora, a qual realizou a junção de seu 39 

roteiro com o dos adolescentes para a construção do vídeo. Luzia de Aguiar Soares, 40 

Coordenadora da Área de Proteção Social Básica, fala que hoje foi apresentada ao 41 

CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) a proposta do Plano Municipal de 42 

Assistência Social, e dentro da proposta tem um item sobre a construção do Plano 43 

Municipal dos Direitos do Idoso. Diz que deve ter uma política estruturada dos 44 

direitos do idoso, sugere que se forme uma comissão para construir o Plano dos 45 

Direitos do Idoso, para que seja encaminhado à Câmera de Vereadores para se 46 

tornar um projeto de lei. Elisa fala que é importante à criação do Plano, e, no 47 

próximo ano, com a colaboração de todos o construirão. Rosinei Aparecida R. de 48 

Rezende questiona se há recursos financeiros para veicular o vídeo na imprensa. 49 

Elisa fala que não há recurso, dependendo assim de parcerias com as redes de 50 

televisão. Janete fala que terá que ser feito contato com a imprensa. Katiúsia, 51 

técnica da Secretaria de Comunicação, fala que se receber a cópia do vídeo poderá 52 

estar realizando o contato com os meios de imprensa para veicular o vídeo. Elisa 53 

fala que também seria importante construir uma música para veicular nas rádios. 54 

Katiúsia diz que pode ser utilizada a mensagem de fundo do vídeo para tocar nas 55 

rádios. Elisa coloca em votação a aprovação do vídeo, o qual é aprovado por 56 

unanimidade de votos. Dando prosseguimento ao ponto de pauta 03. Relatório 57 

CREAS III, Janete apresenta o Relatório do CREAS (Centro de Referência 58 

Especializado de Assistência Social) III (projetado). Elisa fala que o CMDI já recebeu 59 

três relatórios do CREAS III no ano de 2008. Diz que fez um levantamento sobre os 60 

dados apresentados nestes relatórios, e lê a todos os presentes. Nilza de Jesus P. 61 

de Moraes fala que grande parte dos idosos não tem informação sobre como realizar 62 

as denúncias. Luzia sugere que ocorra uma divulgação sobre o “Disque Idoso”, ou 63 

do próprio número do CREAS III, em adesivos de carros. Diz que esta campanha de 64 



divulgação pode ocorrer com parceria com os CRAS (Centro de Referência de 65 

Assistência Social), os quais têm recursos financeiros previsto para estes tipos de 66 

atividades. Janete fala que pode-se organizar uma série de ações de 67 

conscientização. Rosângela fala que o PROJOVEM está a disposição para ser 68 

parceiro destas ações do CMDI. Rosana Emília Pagnoncelli fala que compete ao 69 

Conselho deliberar sobre os recursos destinados ao idoso, e então estas questões 70 

de campanha devem ser lembradas ao ser elaborado o Plano Municipal dos Direitos 71 

do Idoso. Dando continuidade, passa-se ao ponto de pauta 04. Encontro Macro 72 

Regional de Conselheiros. Elisa fala que no mês anterior ocorreu o Encontro 73 

Macro Regional de Conselheiros. Diz que alguns conselheiros tiveram a 74 

oportunidade de estar participando, e solicita ao conselheiro Osano, que esteve 75 

presente no evento, que fale sobre o mesmo. Osano fala que ocorreu uma 76 

reivindicação dos Conselhos Municipais na Conferência Estadual para que se 77 

realiza-se uma capacitação com os conselheiros. Diz que o conselheiro deve ser 78 

capacitado para ter maior compreensão do Estatuto do Idoso, bem como sobre os 79 

direitos do idoso. Diz que Encontro foi muito bom, pois esclareceu sobre o papel do 80 

conselheiro dentro de um Conselho de Direitos do Idoso. Diz que o conselheiro além 81 

da função de fiscalizar sobre os direitos, também tem a obrigação de zelar pela 82 

questão humana do idoso. Passando para o ponto de pauta 05. Assuntos Gerais 83 

Elisa fala que em relação aos abrigamentos irregulares, discutidos em reunião 84 

anterior, ainda não receberam o documento oficial da promotoria a respeito. Elisa 85 

fala que este ano conseguiram concretizar alguns trabalhos e também se organizar, 86 

e no próximo ano darão continuidade aos trabalhos já iniciados. Sem mais a tratar a 87 

Presidente Elisa Marta Gehlen Pompeu da Silva, encerra a reunião agradecendo a 88 

presença de todos, bem como o empenho nos trabalhos realizados durante o ano de 89 

2008, e eu ,Ana Paula Zorik, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será 90 

assinada por mim e pela Presidente. 91 



 


