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Ata n°065/2021. Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às nove 1 

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

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

presentes: Catarina Ignez Canesso, Denis Cezar Musial, Fabio Ledesma, Rosemary 4 

Sartori Pottker, Vinicius Marcello, Moisés Neves. Registra-se a presença dos 5 

oficineiros Jonatas Gutervil e Débora Cristina Pereira Prado. Participação da 6 

Coordenação Pedagógica da Educação. Registra-se também as servidoras da Casa 7 

dos Conselhos Delma Braz Serenato, Mariana do Carmo Bueno da Rocha e Valéria 8 

Ruppel Jatzek. Ouvintes: Lisa Lopes. A conselheira Elenita Chuproski justificou sua 9 

ausência no grupo do WhatsApp do Conselho. A presidente Catarina inicia a reunião 10 

cumprimentando e agradecendo a participação de todos, em seguida faz um relato 11 

pessoal e cita a importância dos cuidados psicológicos durante o período de 12 

quarentena da Covid-19, e fala da importância do serviço de escuta aos idosos; após, 13 

realiza leitura da pauta, sendo a mesma aprovada com a inclusão de novo assunto: 14 

Live: Velhice é Doença? Em continuidade, Catarina passa a palavra para Denis, que 15 

inicia sua fala sobre o projeto do Banco Santander, informa que já fez o cadastro do 16 

projeto, que está sendo submetido para avaliação, no momento estão no aguardo e 17 

esperam que seja contemplado, pois com ele conseguiriam implantar o Centro Dia. 18 

Em seguida, Denis fala sobre o Tribunal de Contas, onde abriu um edital para 19 

cadastrar experiências voltadas a Covid-19 na Assistência Social; comenta que 20 

cadastraram duas propostas do município, que são da Política da Pessoa Idosa, o KIT 21 

de apoio e Serviço de Escuta; também informa que as cadernetas já estão sendo 22 

impressas. Catarina questiona Denis se o KIT está pronto; Denis responde que sim, 23 

já saiu a licitação e em breve sairá para entrega. Após, Denis solicita que Débora 24 

contate Jonatas para conversar sobre os orçamentos do notebook, pois a licitação deu 25 

deserta. Em continuidade, Denis fala sobre as ações de junho; informa que nesse mês 26 

se intensificam as ações de combate à violência contra a pessoa idosa, e foi pensado 27 

em elaborar um vídeo falando sobre ações desenvolvidas no município, o Conselho 28 

do Idoso e também utilizar a fala de alguns idosos, um do urbano e outro do rural, para 29 
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construir um bom material; comenta que seria interessante a Catarina falar, 30 

representando o Conselho. Catarina concorda e informa que irá gravar o vídeo e 31 

encaminhar para Denis. Após, Denis fala sobre o Programa Conecta SUAS; e no dia 32 

dez de junho será discutido sobre ‘’Envelhecimento e Assistência Social’’, e foi 33 

pensado na Catarina junto com Denis, fazer essa fala na rádio; informa que o 34 

programa será feito em formato Google Meet. Rosemary faz a sugestão do Fabio fazer 35 

essa fala na rádio. Catarina complementa dizendo que o Fabio poderia falar sobre o 36 

Instituto do Idoso, o Asilo. Denis diz que caso a Rosemary aceite, ela também pode 37 

falar sobre a velhice do seu ponto de vista. Fabio fala que pode participar da fala 38 

também. Denis diz que pode formular um roteiro para se orientarem nas falas. Por fim 39 

é decidido que Denis, Catarina, Rosemary e Fabio façam a fala na rádio. Em seguida, 40 

Denis inicia a fala sobre a live; informa que em dois mil e vinte e dois a velhice está 41 

para ser incluída no CID como uma doença, diz que este assunto está repercutindo 42 

muito, e ocorreu uma live para discutir este assunto; fala que a ideia é fazer um 43 

movimento nacional, mas enquanto Conselho, podem se manifestar com uma Nota 44 

de Repúdio, dessa forma, unindo forças para reivindicar essa ação. Rosemary 45 

questiona Denis sobre qual a justificativa para incluir a velhice como uma doença; 46 

Denis responde que utilizam a questão biológica e a limitação do corpo, uma 47 

decadência fisiológica, também cita a existência de um movimento contra a velhice. 48 

Denis fala que caso essa questão seja aprovada, vai acontecer muitos conflitos na 49 

aceitação do corpo, psicológicos e a grande utilização de medicamentos sem 50 

necessidade. Rosemary pergunta se existe alguma lista de abaixo assinado, e caso 51 

não exista, seria interessante formular uma. Denis sugere fazer uma live pelo 52 

Conselho, e convidar algumas pessoas para fazer uma fala endossando que são 53 

contra essa ação. Catarina sugere conversar com os presidentes dos Conselhos que 54 

existem no Paraná. Denis concorda com a sugestão e inclui que além de conversar 55 

com eles, podem encaminhar a Nota de Repúdio em seus e-mails. Rosemary fala 56 

sobre o mau olhar que existe sobre o idoso, onde muitos veem a velhice como um 57 

coisa ruim e repugnante, e com essa ação da OMS, esse olhar pode ser ainda mais 58 
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recorrente. Denis faz a sugestão de unir depoimentos sobre a velhice, onde os idosos 59 

podem mostrar o lado positivo dela. Por fim, é decidido encaminhar a postagem de 60 

uma Nota de Repúdio. Em continuidade, Catarina abre a palavra para os assuntos 61 

gerais. Denis fala sobre o ILPI, onde um rapaz fez uma destinação de imposto de 62 

renda e quer destinar para a ILPI no valor de R$310,15 (trezentos e dez reais e quinze 63 

centavos); Denis faz a sugestão de Fabio formular um Plano de Ação e apresentar ao 64 

Conselho; Denis diz que foi pensado em fazer a compra para eles. Fabio responde 65 

que irá conversar com a equipe e repassará a resposta. Em seguida, Denis fala sobre 66 

o acesso da base de dados com o RG para o diagnóstico; expõe que o pedido foi 67 

negado porque é uma questão técnica da base de dados, não sendo fracionada, 68 

portanto não é possível obter os dados somente dos idosos. Catarina faz a sugestão 69 

de utilizar os dados da vacina da Covid-19, de quantas pessoas idosas foram 70 

vacinadas, assim é possível ter um diagnóstico real. Denis concorda com a sugestão, 71 

cita o fato que a maior parte dos idosos já foi vacinada, fala que irá conversar com a 72 

Secretaria de Saúde, para conseguir os dados e repassar na próxima reunião do 73 

Conselho. Após, Denis fala que participou de uma reunião organizada pela deputada 74 

Leandre e a Organização Mundial de Saúde, porque Irati foi contemplado a entrar no 75 

programa da ONU ‘’Cidade Amiga da Pessoa Idosa’’; informa que já teve uma 76 

conversa sobre o assunto e que foram contemplados doze municípios do Paraná. A 77 

reunião foi direcionada para gestores e técnicos, e no dia dez de junho tem outra 78 

reunião; diz que logo terá outras reuniões, inclusive uma dela será com o Conselho. 79 

Em continuidade, Vinicius cita a importância de formular uma Nota de Repúdio ou 80 

ação, por causa das filas de Banco, onde muitos idosos ficam esperando por muito 81 

tempo o atendimento, às vezes no frio e na chuva. Catarina fala que já havia 82 

conversado com Moisés, já foi conversado com o gerente da Caixa Econômica para 83 

disponibilizar o horário das 08h às 10 h, para os aposentados; mas como agora mudou 84 

a gerência, não sabe dizer como está essa situação. Catarina faz a sugestão de 85 

convidar todos os gerentes para participar de uma reunião e discutir sobre esse 86 

assunto novamente.  Por fim, é decidido por conversar com os gerentes, solicitar o e-87 
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mail deles e os convocar para a próxima reunião do Conselho. Após, Rosemary 88 

questiona sobre o computador do CMDPI; Denis informa que a licitação do notebook 89 

deu deserta, ou seja, não teve uma empresa que cotou, informa que estão atrás de 90 

três orçamentos para fazer uma dispensa e comprar com urgência o notebook, 91 

justificando a necessidade; em seguida, informa o procedimento da licitação e do 92 

orçamento; acrescenta que logo irão conseguir o notebook para o Conselho. Nos 93 

assuntos gerais, Denis realiza a apresentação da prestação de contas do segundo 94 

semestre de dois mil e vinte, sendo aprovada por todos. Sem mais assuntos a tratar, 95 

a presidente Catarina Ignez Canesso encerra a reunião agradecendo a participação 96 

de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata com o término às dez horas 97 

e onze minutos, e assinei junto com a presidente. 98 


