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Ata n°068/2021. Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove 1 

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

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

Débora Cristina Pereira Prado, Catarina Ignez Canesso, Denis Cezar Musial, Fabio 4 

Ricardo Ledesma, Elenita Chuproski, Rosemary Sartori Pottker, Elizabete de Lurdes 5 

Pedroso. Participação da Secretária Municipal de Assistência Social, Sybil Dietrich. 6 

Registra-se a presença do oficineiro Jonatas Gutervil. Registra-se também a 7 

estagiária da Casa dos Conselhos, Valéria Ruppel Jatzek. A presidente Catarina inicia 8 

a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos, e após, realiza a 9 

leitura da pauta, sendo aprovada com a inclusão de novos assuntos: Passe Livre, 10 

material de atividades, a carteira para idosos e ofício da Receita Federal; e coloca a 11 

ata nº067/2021 para aprovação, sendo a mesma aprovada sem alterações. Em 12 

continuidade, Denis inicia sua fala sobre o projeto do Banco Santander, no valor de 13 

R$200.000,00 (duzentos mil reais), informa que das cento e cinquenta propostas, a 14 

de Irati foi aprovada em primeiro lugar e já estão encaminhando a documentação 15 

solicitada; o dinheiro será destinado para a contratação de um assistente social e um 16 

psicólogo para trabalhar com idosos, para equipamento permanente, e utilizado para 17 

dar início ao processo do Centro Dia, que será instalado no Parque Aquático. Após, 18 

Denis fala sobre o Centro Dia, sobre como está o processo e que já houve encontros 19 

com grupos focais para discutir como esses idosos veem os serviços do município. 20 

Catarina comenta que esse projeto é muito interessante porque desenvolverá muito 21 

conhecimento, entretenimento e atividades para os idosos, o que provavelmente terá 22 

um retorno gratificante. Catarina questiona Denis sobre quando poderão continuar as 23 

atividades, como os bailinhos, porque tem muita procura. Denis responde que 24 

provavelmente a partir de setembro, pois com a mudança do Departamento do Idoso 25 

para o Parque Aquático, podem articular essas atividades pontuais. Denis comenta 26 

que uma preocupação da volta às atividades é a contaminação pela variante Delta, 27 

onde está ocorrendo muitos casos de idosos que já tomaram as duas doses da vacina 28 

e estão adoecendo. Rosemary aponta o fato de que com o retorno às aulas, a 29 
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contaminação é maior, porque é um grande fluxo de pessoas que tem contato e 30 

podem acabar transmitindo o vírus para os pais e avós. Elenita comenta que a volta 31 

dos alunos está sendo de forma gradativa. Elizabete explica como está ocorrendo o 32 

processo de volta às aulas. Após discussão, é decidido por todos encaminhar um 33 

ofício para a Secretaria de Educação, questionando quais são os cuidados e medidas 34 

de segurança para combater o vírus da COVID-19, pois os estudantes podem ter 35 

contato direto ou indireto com os idosos, e por consequência, os infectando mesmo 36 

sem sair de casa. Em seguida, Catarina fala sobre o Passe Livre, fala que alguns 37 

idosos estão relatando que os motoristas estão cobrando o valor da passagem após 38 

o meio dia, mesmo com a apresentação da carteirinha. Denis faz a sugestão de 39 

encaminhar um ofício para a empresa com cópia para a prefeitura, sobre este assunto. 40 

Todos concordam com a sugestão. Em continuidade, Catarina solicita que Denis fale 41 

sobre situação dos KIT com o material de atividades; Denis informa que o KIT e a 42 

caderneta estão sendo construídos e serão entregues em setembro. Após, Catarina 43 

questiona Denis sobre a carteirinha dos idosos; Denis explica que a única carteirinha 44 

que ele conhece é a feita pelo Cadastro Único, a qual dá direito a 50% de desconto 45 

nas viagens, mas irá pesquisar para ver se há outra e irá repassar para Catarina. Em 46 

seguida, Denis fala que foi recebido um ofício informando que foi destinado 47 

R$7.056,86 (sete mil, cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos) sendo oito 48 

doações de pessoa física. Rosemary questiona se houve doações de empresa, e 49 

Denis responde que recebem até dezembro as doações de empresas, informando que 50 

a ACOME  já irá doar em setembro, alternando entre Fundo da criança e Fundo do 51 

idoso, para beneficiar os dois Fundos Municipais. Sem mais assuntos a tratar, a 52 

presidente Catarina Ignez Canesso encerra a reunião agradecendo a participação de 53 

todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata com o término às nove horas 54 

e cinquenta e dois minutos, e assinei junto com a presidente. 55 


