
REUNIÃO COMISSÃO ESPECIAL DOS DIREITOS DO IDOSO 30/07/2008 

 

Aos trinta dias do mês de julho de 2008, reuniram-se na sala da Secretaria 

Executiva os membros da Comissão Especial dos Direitos do Idoso: Osano 

Osório Pinto, Santo Cardoso Rosa, Nelson Pedro da Silva, Rosana Emília 

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

Maria Dolores Sassella. A Comissão se reúne para discutir o seguinte ponto de 

pauta: Dia do Idoso. Janete explica a todos os presentes como vai proceder a 

capacitação, e questiona como será o convite para as escolas. Elisa fala que 

fazer um convite é interessante. Rosana fala que encaminhar ofício é mais 

pratico e formal. Janete fala que deve delimitar as vagas, e os dias para 

inscrição. Comissão divide as vagas da seguinte forma: Escolas Municipais 60 

vagas, Escolas Estaduais 40 vagas, Escolas Particulares 28 vagas, 

CRAS/CREAS 14 vagas. UBS e PSF 50 vagas, Grupos CCI 30 vagas. Elisa 

questiona se vai ter cerimonial de abertura. Janete sugere que não tenha, 

sendo que o cerimonial acaba ocupando tempo da palestra, o que pode fazer 

na abertura é a fala da Presidente apresentando o CMDI e suas funções. Diz 

que deve-se delimitar a data das inscrições, pois caso sobre vagas outras 

pessoas interessadas podem se inscrever. Comissão decide que as inscrições 

se encerram no dia 13 de agosto. Janete fala que poderia estar fazendo 

parcerias com a SEMED, para ajudar na divulgação nas escolas. Antonieta 

questiona porque da parceria com a SEMED. Janete fala que é importante, 

para dar sustentação ao convite. Rosana sugere apoio da SESAU também. 

Janete fala que então o apoio SEASO também deve constar. Janete fala que 

deve-se decidir a questão do material gráfico para o dia 27 de setembro, para 

solicitar da SEASO a confecção, e questiona que tipo de material gráfico será 

usado.  Rosana fala que para o ativismo, serão utilizados panfletos e faixas. 

Elisa fala que esta questão pode ser discutido na reunião extraordinária, com 

todos os demais conselheiros. Janete fala que é complicado em um grupo 

muito grande criar o panfleto, e que desta comissão deveria ser montado uma 

comissão menor para a montagem do panfleto. Diz que como ocorre todo um 

processo burocrático para liberar o dinheiro para confecção do material gráfico, 

o prolongar desta decisão, pode ocorrer que não tenha tempo hábil para a 

confecção. Elisa compõe a comissão para elaboração do panfleto, da seguinte 



forma: Elisa, Antonieta, Santo Cardoso, Maria Dolores, Rosana. Janete 

questiona se o foco da capacitação será apenas o Estatuto do Idoso. Osano 

fala que alem do Estatuto, também pode focar as questões humanas do idoso. 

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. 

 

 


