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Ata n°067/2021. Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove 1 

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

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

Catarina Ignez Canesso, Débora Cristina Pereira Prado, Rosemary Sartori Pottker, 4 

Denis Cezar Musial, Elizabete de Lurdes Pedroso, Sandra Martins Pacheco. Registra-5 

se a presença do oficineiro Jonatas Gutervil, e da estagiária da Casa dos Conselhos, 6 

Valéria Ruppel Jatzek. A presidente Catarina inicia a reunião cumprimentando e 7 

agradecendo a presença de todos, e após, realiza a leitura da pauta, sendo aprovada 8 

sem a inclusão de novos assuntos; e coloca a ata nº066/2021 para aprovação, sendo 9 

a mesma aprovada sem alterações. Em continuidade, Catarina abre a palavra para a 10 

discussão sobre a Cidade Amiga do Idoso. Denis informa que foi instituído um 11 

Decreto, com uma comissão interinstitucional da Cidade Amiga do Idoso; e agora 12 

devem realizar algumas etapas estabelecidas; no momento estão realizando rodas de 13 

conversa, respeitando as medidas de distanciamento, discutindo o brasão e 14 

identificação visual do programa Cidade Amigo do Idoso; também conversando sobre 15 

como estão se sentindo com a Pandemia da COVID-19 e o que acham do retorno dos 16 

grupos; informa que o grupo que contatou, está sentindo falta dos encontros e querem 17 

voltar à vida normal o quanto antes; também fala sobre as informações obtidas na 18 

conversa. Denis comenta que ainda este mês, a equipe da Política da Pessoa Idosa, 19 

irá se mudar para o Rio Bonito; e com isso pensam no retorno de alguns grupos 20 

pequenos e específicos para os idosos. Em seguida, Denis fala que outra demanda 21 

da Cidade Amiga do Idoso é a criação de um Comitê, onde irá realizar atividades 22 

voltadas à pessoa idosa, e para isso precisam de indicações do Conselho Municipal 23 

dos Direitos da Pessoa Idosa. Após discussão, a presidente Catarina indica a 24 

conselheira Rosemary e o oficineiro Jonatas para compor o Comitê Intersetorial e 25 

Interinstitucional de Envelhecimento e da Cidade Amiga do Idoso do Município de Irati-26 

PR. Elizabete questiona Denis se já tem uma data marcada para a reunião deste 27 

Comitê; Denis responde que ainda não, pois estão aguardando algumas indicações. 28 

Em seguida, Denis informa que a próxima ação é reunir grupos com até dez idosos, 29 
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presencialmente, seguindo as medidas de segurança, para falar sobre a Cidade 30 

Amiga do Idoso, e saber a opinião deles em várias áreas do município, para saber no 31 

que precisa melhorar. Catarina questiona Denis sobre como está funcionando o 32 

transporte; Denis informa que estão seguindo a lei municipal, onde idosos com mais 33 

de sessenta anos não pagam, funcionando o transporte o dia todo. Após, Denis 34 

comenta que participou de um evento da Organização Mundial de Saúde (OMS) que 35 

falava sobre a Cidade Amiga do Idoso; e informa que em outubro será lançada a 36 

década do envelhecimento. Catarina pergunta a Denis onde será a Cidade Amiga do 37 

Idoso; Denis responde que a Cidade Amiga do Idoso é uma gestão pública, que dá 38 

prioridade a desenvolver ações para a população idosa. Catarina informa que as 39 

atividades esportivas estão voltando aos poucos. Em continuidade, Denis fala que 40 

chegaram os novos materiais para o kit; no momento os materiais estão sendo 41 

montados; e elogia o conteúdo do kit, falando que está bem interativo e bem feito; 42 

acrescenta que a entrega do kit será em setembro. Após, Catarina pergunta a Denis 43 

sobre a situação dos encaminhamentos da última reunião, com os gerentes dos 44 

bancos do município; Denis responde que o material de atividades está sendo 45 

construído e informa que provavelmente poderá apresentar na próxima reunião, e 46 

acrescenta que estão discutindo ideias sobre a nota de orientação e o vídeo em 47 

relação a aposentaria e também para orientar os idosos a aprender a utilizar o celular 48 

e computador. Sem mais assuntos a tratar, a presidente Catarina Ignez Canesso 49 

encerra a reunião agradecendo a participação de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, 50 

lavrei a presente ata com o término às nove horas e quarenta e seis minutos, e assinei 51 

junto com a presidente. 52 


