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Ata n°062/2021. Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove horas e 1 

sete minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 2 

Idosa, online via plataforma Google Meet. Conselheiros presentes: Catarina Ignez Canesso, 3 

Fernanda Rocha, Denis Cezar Musial, Fabio Ricardo Ledesma. Presentes também os 4 

oficineiros Jonatas Gutervil e Debora Cristina Pereira Prado. Representando a Coordenação 5 

Pedagógica, Elizabete de Lurdes Pedroso; representando o CRAS Vila São João, a Juliane 6 

Aparecida Charnei; representando a Ouvidoria SUS a Ismary Lanes Casanas. Presente 7 

também a Secretária da Assistência Social, Sybil Dietrich. E também as estagiárias da Casa 8 

dos Conselhos de Irati, Mariana do Carmo Bueno da Rocha e Valéria Ruppel Jatzek. A 9 

presidente Catarina inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a participação de todos, 10 

também pede que os integrantes da reunião se apresentem, pois, há novos participantes na 11 

reunião; em seguida solicita que o vice-presidente Denis faça a leitura da pauta, sendo 12 

aprovada com a inclusão de novos assuntos:  resposta do ofício ao CREAS, denúncia do 13 

transporte e o panorama das ações da Política da Pessoa Idosa. Em seguida, Catarina 14 

questiona Denis se o ofício direcionado à ACIAI já teve resposta, e Denis responde que o 15 

ofício ainda não foi encaminhado. Após, coloca a ata n°061/2021 para aprovação, sendo 16 

aprovada sem alterações. Em seguida, Catarina abre o diálogo sobre a caderneta do 17 

Conselho; Denis repassa que as alterações da caderneta, pedidas na última reunião, já 18 

foram feitas; inclui que também já foi pedido um orçamento para a gráfica do valor para fazer 19 

a impressão; explica que a gráfica definiu o preço de R$23,00 (vinte e três reais) cada uma. 20 

Catarina questiona sobre a quantia de folhas, e Denis diz que aproximadamente quarenta 21 

folhas. Diz que pensaram em fazer em média quinhentas cadernetas, e Catarina questiona 22 

Denis sobre o pagamento. Denis responde que é feita pelo Fundo do idoso, pois é uma 23 

caderneta do Conselho. Debora informa que custaria em média R$11.500,00 (onze mil e 24 

quinhentos reais). Catarina sugere fazer por xerox, e Denis fala que sairia mais caro. Debora 25 

fala que este valor é referido ao papel mais resistente e colorido; comenta também que o 26 

preço pode ser este por causa da brochura. Denis comenta que se fizer a caderneta preta e 27 

branca, ela perde o destaque das informações, atividades e dela em si; informa que apenas 28 

a capa da caderneta seria feita de um papel mais resistente e o restante feita na folha A4. 29 
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Catarina questiona sobre quem receberia a caderneta; Denis responde que os idosos em 30 

geral, inclusive os participantes do grupo do WhatsApp dos idosos, onde não tem tantos 31 

membros, pois muitos não têm celular. Debora informa que muitos idosos tiveram interesse 32 

de participar do grupo, mas não têm celular smartphone, portanto não podem usar o 33 

WhatsApp. Catarina questiona se todos os idosos que receberam o KIT vão receber as 34 

cadernetas; Debora responde que não necessariamente; Denis comenta que a ideia é 35 

encaminhar algumas cadernetas aos CRAS, para que eles também possam distribuir aos 36 

idosos. Catarina questiona Denis como seria o retorno das perguntas da caderneta; Denis 37 

informa que as respostas podem ser encaminhadas à Política da Pessoa Idosa, via 38 

WhatsApp, ou também podem buscar a caderneta do idoso; e sugere pensar em outras 39 

alternativas para receber as respostas. Catarina faz a sugestão de fazer trezentas 40 

cadernetas e se obtiverem um bom retorno, fazer mais algumas. Denis concorda, mas 41 

comenta que se forem pedir mais cadernetas depois, seria melhor pedir um total certo de 42 

cadernetas e aos poucos ir retirando, pois, a Prefeitura não pode fazer pedidos em parcela. 43 

Catarina questiona Denis se as cadernetas são entregues uma por família ou uma por idoso; 44 

Denis responde que não tem como definir isso no momento, pois a decisão é feita por eles, 45 

uns podem optar em responder juntos e outros podem querer responder separado, já que 46 

as respostas e pensamentos são diferentes um do outro. Denis faz a sugestão de fazer o 47 

pedido com o total de quinhentas cadernetas, de início retirar trezentas para distribuição, e 48 

posteriormente retirar o restante. Os participantes concordam com a sugestão, aprovando a 49 

decisão. Em continuidade, Catarina questiona Denis se todos os representantes 50 

governamentais estão na reunião; Denis responde que não, inclui que depois apresentará o 51 

decreto pois houve novas indicações. Catarina solicita que a partir desta reunião seja 52 

constado os nomes dos representantes governamentais que não participaram da reunião, e 53 

sendo três vezes consecutivas as faltas, sugere conversar com o departamento.  Após, 54 

Denis passa a palavra para Sybil, para ela comentar sobre o projeto Cidade Amiga da 55 

Pessoa Idosa; Sybil fala que é um projeto feito pelo prefeito Jorge Derbli e a vice-prefeita 56 

Ieda, onde o projeto tem um complexo que une uma série de atividades com as Secretarias, 57 

a Sociedade Civil e voluntários, voltadas à população idosa; inclui que além do trabalho com 58 
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o espaço físico, há um trabalho de mudança de perspectiva, para que de fato a cidade de 59 

Irati, se torne uma cidade amiga do idoso, que tenha diversos espaços adequados para a 60 

população idosa; comenta que já foi feito uma prévia do projeto e apresenta ao Conselho. 61 

Sybil comenta que a ideia é formar um comitê, com integrantes do CMDPI também, para 62 

contribuir na construção coletiva do projeto; inclui que já foi feito uma reunião com o 63 

governador e estipulada uma verba para o início da construção. Catarina fala que seria 64 

interessante incluir algumas atividades do Conselho no projeto; Sybil comenta que na parte 65 

da sensibilização do projeto, entra a parte do comitê, onde o CMDPI irá participar, dentro 66 

dele podem discutir as ações e atividades, principalmente para avaliar e monitorar o 67 

município em relação ao projeto; acrescenta que junto às Secretarias e demais órgãos, o 68 

Conselho irá acompanhar o projeto. Em seguida, Sybil comenta que a ideia de trazer este 69 

assunto à reunião é para dar um parecer de como está o andamento deste projeto; inclui 70 

que o prefeito já introduziu o projeto no seu Plano para este ano e que já tiveram uma 71 

conversa com a deputada Leane; acrescenta que o próximo passo é criar este comitê 72 

institucional para que possam contribuir com o projeto, assim pensando em ações e 73 

buscando parcerias. Catarina questiona Sybil sobre qual a situação que o projeto está; Sybil 74 

responde que agora devem formar o comitê, inclui que o prefeito e a vice-prefeita estão 75 

buscando verbas para ele; pede indicações do Conselho e comenta que está esperando as 76 

indicações das Secretarias. Catarina questiona Denis sobre quem irá criar o comitê; Denis 77 

responde que a própria Secretaria de Assistência Social, via decreto. Sybil comenta que o 78 

comitê será criado pelo decreto, mas está aberto a todos do Conselho participarem, pois 79 

trabalham em conjunto. Catarina solicita que Denis envie no grupo do WhatsApp do 80 

Conselho a prévia do projeto; Denis responde que irá enviar. Em continuidade, Denis inicia 81 

a fala sobre os ofícios recebidos e enviados; e solicita que Mariana leia a resposta do ofício 82 

ao CREAS. Catarina questiona Denis se ele tem os ofícios expedidos para leitura; Denis 83 

responde que tem o decreto com as indicações das Secretarias e o ofício expedido para a 84 

Secretaria do Estado de Segurança Pública, para o mapeamento e diagnóstico com o RG 85 

dos idosos; inclui que eles não disponibilizaram os dados. Catarina pergunta a Denis sobre 86 

o ofício do kit dos idosos; Denis responde que ainda não teve retorno. Em continuidade, 87 
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Mariana faz a leitura do ofício nº 064 do CREAS. Denis comenta que este caso será incluído 88 

no sistema de escuta telefônica de idosos, caso aconteça alguma situação eles estarão 89 

acompanhando. Catarina comenta que este serviço é muito importante, pois às vezes a 90 

pessoa não quer falar. Fernanda fala que a visita geralmente é feita com uma assistente 91 

social e uma psicóloga para melhor avaliação, e se é visto que a pessoa está em plenas 92 

condições de julgar por ela mesma, não há muito no que atuar, mas o monitoramento 93 

continua, e que isso ocorre em diversos casos do município. Em seguida, Mariana fala sobre 94 

os ofícios recebidos sobre a composição do Conselho; comenta que a Ana Medeiros e a 95 

Soeli solicitaram, via e-mail, o desligamento do Conselho, pois elas não fazem mais parte 96 

da Secretaria de Cultura; inclui que foi mandado um ofício para todas as Secretarias pedindo 97 

as indicações, e que por enquanto a Secretaria de Educação manteve a Elizabete e a Selma, 98 

a Secretaria de Assistência Social continua o Denis e a Fernanda e a Secretaria de Saúde 99 

indicou a Isabela e a Juliana; complementa dizendo que quando receber as outras 100 

indicações vai montar o decreto, e que está ligando para as Secretarias, solicitando as 101 

indicações. Após, Denis fala sobre o novo kit que está sendo construído para os idosos, 102 

onde na primeira leva foram beneficiados cento e setenta idosos, e agora estão montando 103 

um novo, readaptado a partir do contato feito com os idosos; comenta que este novo kit 104 

atende os idosos com dificuldade de ler e escrever e idosos com situação de demência; 105 

expõe que no kit tem um caderno de atividades, jogo da memória, quebra-cabeça, lápis de 106 

cor, um dominó ou um resta um, diferente de antes que era dama, xadrez ou tangram; 107 

comenta que o tangram vai continuar; além de um pano de prato com tinta pra tecido, e o 108 

peso. Catarina questiona Denis se há necessidade de ter o peso neste kit, pois os idosos já 109 

receberam um; Denis responde que dos os idosos que foram beneficiados com o primeiro 110 

kit e querem o segundo, serão retirados os pesos. Catarina pergunta a Denis quando vão 111 

distribuir o kit; Denis responde que em abril deste ano, inclui que na próxima reunião irão 112 

repassar para aprovação o caderno. Catarina questiona se este kit será pago pelo Fundo 113 

municipal do Idoso; Denis responde que sim, como o primeiro kit, acrescenta que foi gasto 114 

aproximadamente R$2.000,00 (dois mil reais) para pagar o primeiro kit. Catarina sugere que 115 

Denis envie o caderno no grupo do WhatsApp do Conselho para avaliação; Denis comenta 116 
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que Debora está montando o kit, e ela diz que se prepararem tudo antes da próxima reunião, 117 

irá encaminhar. Catarina solicita que Debora deixe um caderno na Casa dos Conselhos. Em 118 

seguida, Denis inclui sobre o massageador para as mãos feita com bexiga e arroz; Catarina 119 

diz que esse massageador é muito interessante para fazer exercícios. Logo após, nos 120 

assuntos gerais, Catarina fala que assistiu um programa de televisão de uma advogada 121 

defensora dos idosos, debatendo sobre o tema idoso e a família; complementa dizendo que 122 

o Estado oferece serviços ao idoso, mas é a família que importa no cuidado com o idoso, 123 

que o idoso tem um papel fundamental na família; inclui que durante este momento de 124 

pandemia, os idosos isolados tendem a ficar muito tristes, e uma ligação faz a diferença na 125 

vida da pessoa idosa. Após, Denis fala sobre a denúncia do transporte, que os funcionários 126 

da educação o questionaram se era sobre o transporte da educação, mas não envolve nada 127 

em relação a isto; explica que receberam um áudio de uma idosa com idade entre sessenta 128 

e sessenta e cinco anos, questionando a situação, pois ela utiliza o transporte para ir ao 129 

médico, e à tarde a empresa está cobrando dela; Denis expõe que já aconteceu uma 130 

situação parecida e foi enviado um oficio ao COEF e eles reconsideraram, ampliando o 131 

horário. Denis sugere reenviar um ofício ao COEF para ampliar o horário, e comenta que vai 132 

pesquisar se está ocorrendo muito esta situação. Catarina comenta que muitos idosos têm 133 

seus afazeres e por causa do decreto sobre a pandemia, diminuíram o horário dos ônibus, 134 

e que é preciso saber sobre isto também, sobre tirarem estes benefícios dos idosos, como 135 

ocorreu em outro município. Denis fala que devem encaminhar esta situação e relembra que 136 

da última vez foi possível ampliar o horário. Catarina comenta que devem mandar este ofício 137 

ao COEF e outro para a ACIAI, sobre a situação que foi dita na reunião passada. Catarina 138 

questiona Denis sobre a conversa que deveriam fazer com a secretária da saúde, pois por 139 

causa do novo decreto em relação a pandemia, a situação mudou; Denis responde que 140 

devem aguardar para conversar, que por causa do momento, eles estão ainda mais 141 

ocupados. Sem mais assuntos a tratar, a presidente Catarina Ignez Canesso encerra a 142 

reunião agradecendo a participação de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente 143 

ata com o término às dez horas e vinte e um minutos, e assinei junto com a presidente. 144 


