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Ata n°064/2021. Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 1 

nove horas e nove minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho 2 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, online via plataforma Google Meet. 3 

Conselheiros participantes: Catarina Ignez Canesso, Denis Cezar Musial, 4 

Rosemary Sartori Pottker, Fabio Ledesma, Vinícius Marcello, Moisés Neves. 5 

Registra-se a participação dos oficineiros Jonatas Gutervil e Débora Cristina 6 

Pereira Prado. Registra-se também a participação da estagiária da Casa dos 7 

Conselhos Valéria Ruppel Jatzek. A conselheira Maristela Bida de Oliveira 8 

Borges justificou sua ausência no grupo do WhatsApp do Conselho. A presidente 9 

Catarina inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a participação de 10 

todos, em seguida realiza a leitura da pauta, sendo a mesma aprovada com a 11 

inclusão de novos assuntos: empréstimos de aposentadoria e o Dia do Gari. Em 12 

seguida, Catarina coloca a ata n°063/2021 para aprovação, sendo a mesma 13 

aprovada sem alterações.  Em continuidade, Catarina passa a palavra para 14 

Denis, que inicia sua fala sobre o Programa Prato Cheio, o público alvo são as 15 

pessoas inscritas do Cadastro Único, mas também vai atingir diversos públicos 16 

residentes no município, com prioridade para idosos e pessoas com deficiência; 17 

é um programa criado pelo município, no valor de três parcelas de R$150,00 18 

(cento e cinquenta reais), e os beneficiados ganharão um cartão para utilizar em 19 

mercados e outros estabelecimentos, para suprir as necessidades; inclui que o 20 

gasto total do programa se aproxima de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). 21 

Rosemary questiona Denis se outras pessoas que necessitam deste auxilio 22 

podem se cadastrar nesse programa também; Denis responde que a proposta é 23 

priorizar as pessoas inscritas no Cadastro Único, que vivem com valor de 24 

R$187,00 (cento e oitenta e sete reais), mas outras pessoas que necessitam de 25 

comida, que não tem renda, podem ser encaminhadas ao CRAS para analisar o 26 

caso. Após, Denis fala sobre as ações a serem realizadas em junho; comenta 27 

que seria importante pensar em ações para o Dia Internacional de Combate à 28 
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Violência Contra a Pessoa Idosa; inclui que as ações podem ser sugeridas pelo 29 

grupo do WhatsApp do Conselho, e que atualmente há duas ações de falas na 30 

rádio, para abordar sobre o envelhecimento e sobre a prevenção de violência 31 

aos idosos. Em seguida, Denis fala sobre as campanhas de dedução de imposto 32 

de renda; comenta que o imposto de renda foi prorrogado até o final do mês de 33 

maio, e a proposta é ir nos escritórios conversar e informar as pessoas; inclui 34 

que seria importante a Catarina ir junto, pois ela é contadora. Em continuidade, 35 

Catarina passa a palavra para Valéria, para que ela faça a leitura da denúncia 36 

do departamento do idoso. Valéria contextualiza sobre o recebimento da 37 

denúncia, e que o caso foi encaminhado ao CREAS, que fez o parecer do caso; 38 

em seguida faz a leitura da denúncia e a reposta encaminhada pelo CREAS. 39 

Debora comenta que o caso necessita de uma investigação mais minuciosa, pois 40 

apenas uma visita não é suficiente para definir o caso, principalmente porque a 41 

idosa estava acompanhada do suposto agressor. Catarina aponta a importância 42 

de ser feita uma visita quando a idosa estiver sozinha. Rosemary sugere que 43 

seja feita uma visita mais informal, para que não cause suspeitas ao suposto 44 

agressor. Debora comenta que o denunciante não deu suas informações e que 45 

ele disse que a senhora não admite que está sofrendo violências, o que pode 46 

ocorrer por medo; inclui que seria importante conseguir o telefone da idosa, para 47 

conversar com ela via serviço de escuta, questionando também sua situação 48 

financeira.  Denis fala que a investigação deveria ser feita de outro jeito, com 49 

uma abordagem diferente. Após, Catarina questiona Vinicius sobre o parecer do 50 

outro caso, ocorrido no bairro Marcelo. Vinicius responde que ainda não foi feita 51 

a abordagem, pois não tiveram retorno. Após, Catarina questiona Vinicius sobre 52 

o parecer de outro caso de uma idosa, e Vinicius informa que em conversa com 53 

a mulher denunciante, foi informado que a idosa está sendo bem cuidada agora. 54 

Em seguida, Denis faz a sugestão de encaminhar os dois casos citados ao 55 

CRAS, para que eles façam um acompanhamento, e que nesse 56 
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acompanhamento eles peçam o número da idosa da denúncia que Debora 57 

solicitou; inclui que irá pessoalmente entregar o encaminhamento e conversar 58 

com a equipe do CRAS sobre os casos. Denis faz a sugestão de fazer uma 59 

formação de Rede, para saber como lidar com casos relacionado aos idosos. 60 

Rosemary sugere acionar alguma Universidade, para planejarem uma formação 61 

ou um curso relacionado a este assunto; inclui a importância de convidar o Fórum 62 

e algum médico geriátrico para participar do curso. Catarina sugere abordar o 63 

tema “cuidadores de idosos”, quando for feito o curso. Denis comenta que o 64 

curso pode ser feito online, sendo um aberto para a Rede, e outro específico 65 

para os cuidadores de idosos. Em continuidade, Rosemary fala sobre o Dia do 66 

Gari, em 16 de maio; comenta que a profissão deles é desvalorizada, mas eles 67 

são de extrema importância para a população e ao município; acrescenta que 68 

teve a ideia de fazer algum gesto para eles, que irá entregar uma cesta básica 69 

os homenageando pelo Dia do Gari, e faz a sugestão que os outros membros do 70 

Conselho também se manifestem. Catarina comenta que todo Natal ela e seus 71 

colegas de prédio entregam uma cesta básica aos garis; faz a sugestão de o 72 

Conselho prestar uma homenagem nesse dia também. Rosemary fala que estas 73 

iniciativas devem ser divulgadas, para que outras pessoas se influenciem a fazer 74 

o mesmo. Denis comenta que o que pode ser articulado a nível municipal é a 75 

visibilidade da data; inclui que a entrega de cestas básicas deve ser conversada 76 

com o PROVOPAR ou com outra instituição, pois o município não pode fazer 77 

uma divulgação nesse sentido; faz a sugestão de fazer uma reunião online com 78 

a equipe do PROVOPAR para falar sobre este assunto. Após, Catarina menciona 79 

as ações feitas com a ONG Amigo Bicho, e solicita que Vinicius fale mais sobre 80 

o assunto. Vinicius comenta que a ação foi distribuída em dois momentos, 81 

primeiramente para arrecadação de comida, destinado para a Assistência Social, 82 

e agora está sendo feito com a ONG Amigo Bicho, em parceria com o Pet Shop 83 

Bichos e Caprichos, onde a cada cinco quilos de ração vendidos, é doado mais 84 
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um; inclui que esta ação está sendo muito benéfica e que muitas instituições 85 

foram contempladas. Moisés fala que além das novas modalidades inscritas para 86 

prática, há ideias para atividades direcionadas aos idosos. Em seguida, Catarina 87 

comenta sobre os empréstimos de aposentadoria, onde muitos idosos estão 88 

caindo em golpes e sendo roubados; solicita que seja pensado em alguma 89 

campanha de conscientização aos idosos, sobre este assunto, e fala que irá 90 

conversar particularmente com Denis para que seja feita uma ação. Denis 91 

comenta que podem articular com a comunicação social, uma campanha de 92 

alerta, pois os casos relacionados a esse assunto estão aumentando. Sem mais 93 

assuntos a tratar, a presidente Catarina Ignez Canesso encerra a reunião 94 

agradecendo a participação de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a 95 

presente ata com o término às dez horas e catorze minutos, e assinei junto com 96 

a presidente. 97 


