
REUNIÃO COMISSÃO ESPECIAL DOS DIREITOS DO IDOSO 22/07/2008 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2008, reuniram-se na sala da 1 

Secretaria Executiva os membros da Comissão Especial dos Direitos do Idoso: 2 

Osano Osório Pinto, Santo Cardoso Rosa, Nelson Pedro da Silva, Rosana 3 

Emília Pagnoncelli, Elisa Marta G. Pompeu da Silva, Antonieta Abdel Aziz 4 

Halim, Maria Dolores Sassella; e as técnicas da Secretaria Executiva: Janete 5 

Krack Magnagnagno e Ana Paula Zorik. A Comissão se reúne para discutir o 6 

seguinte ponto de pauta: Dia do Idoso. Elisa propõe organizar uma capacitação 7 

com os representantes das escolas públicas sobre os direitos do idoso, com 8 

intuito de que os mesmos repassem as informações adquiridas para os alunos.  9 

Rosana fala que esta proposta deve ser estendida às escolas particulares. Diz 10 

que a idéia citada na reunião ordinária, para que os conselheiros visitem as 11 

escolas, deve ser estendido em longo prazo. Rosana fala que a programação 12 

para o dia do idoso pode ser decidida de forma democrática, conversando com 13 

os idosos para que os mesmos ajudem na escolha. Diz que também deve 14 

estender a divulgação do dia do idoso à mídia. Elisa fala que no dia da 15 

capacitação, o Conselho fará a exposição de seu trabalho para os 16 

representantes das escolas, facilitando assim as futuras visitas do CMDI nas 17 

escolas. Janete fala que deve-se marcar a data da capacitação, sendo que 18 

precisa agendar a data com a palestrante, pois ela vem de Curitiba. Diz que o 19 

importante na capacitação é alcançar as escolas municipais, e se conseguir 20 

convidar as escolas particulares, é um ponto a mais. Janete lembra que o 21 

CMDI não é executor de serviços, ele deve estimular e defender os direitos do 22 

idoso, então deve-se ter cuidado para não perder o foco do Conselho. 23 

Antonieta fala que a capacitação poderia se estender as coordenadoras dos 24 

CRAS, para que as mesmas possam estar trabalhando com as famílias. 25 

Rosana fala que as coordenadoras das UBS também devem participar. Janete 26 

fala que pode focar na palestra a questão da multiplicação. Osano fala que 27 

também deve discutir o Estatuto do Idoso, para que todos tenham o 28 

conhecimento necessário.  Maria Dolores fala que deveria convidar as 29 

Assistentes Sociais e as Enfermeiras das UBS, para que no dia do idoso, 30 

trabalhem esta questão com as famílias. Janete fala que pode fazer um 31 

compromisso no dia da capacitação para que as escolas, as UBS, os CRAS, 32 



no dia do idoso estejam falando sobre os direitos do idoso. Osano fala que para 33 

o dia do idoso, como inclui a questão da família, poderia realizar um passeio 34 

ciclistico, cria-se uma estrutura medica para não ocorrer problemas, e a família 35 

traz o idoso para o passeio. Elisa fala que vai conversar com a coordenadora 36 

pedagógica da educação para confirmar o dia da capacitação, para então 37 

marcar a data com a palestrante da SETP de Curitiba. Elisa questiona se há a 38 

possibilidade de oferecer um coffee breake. Diz que é interessante chamar a 39 

mídia para a capacitação, para dar inicio ao trabalho de divulgação do dia do 40 

idoso. Janete fala que também pode oficiar as emissoras comunicando o 41 

trabalho que será realizado no dia do idoso. Rosana fala que as idéias para o 42 

dia do idoso devem ser “amadurecidas”, sugere também a realização de 43 

panfletagem e faixas no calçadão, um ativismo. Janete fala que irá verificar se 44 

há verba para confecção de material gráfico. Antonieta fala que poderia chamar 45 

uma reunião extraordinária, para envolver todo o Conselho na decisão final. 46 

Elisa fala que é importante à reunião para relembrar os conselheiros da 47 

capacitação e dividir as tarefas. Rosana sugere que seja distribuído Estatuto do 48 

Idoso no dia da capacitação. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a 49 

reunião, e eu, Ana Paula Zorik, lavro a presente ata que será assinada por mim 50 

e pelos demais presentes.51 



 

 


