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Ata n°069/2021. Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove 1 

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

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

Denis Cezar Musial, Catarina Ignez Canesso, Rosemary Sartori Pottker, Fabio 4 

Ricardo Ledesma, Débora Cristina Pereira Prado. Representando o CRAS Vila São 5 

João, a Francieli Maria Martins Princival. Registra-se a presença do oficineiro Jonatas 6 

Gutervil. Presente também a estagiária da Casa dos Conselhos, Valéria Ruppel 7 

Jatzek. A conselheira Elizabete de Lurdes Pedroso justificou sua ausência no grupo 8 

do WhatsApp do Conselho. A presidente Catarina inicia a reunião cumprimentando e 9 

agradecendo a presença de todos, e após, realiza a leitura da pauta, sendo aprovada 10 

sem a inclusão de novos assuntos; e coloca a ata nº068/2021 para aprovação, sendo 11 

a mesma aprovada sem alterações. Em continuidade, Catarina faz uma alteração de 12 

pauta e passa a palavra para Denis; o mesmo fala que o Departamento da Política da 13 

Pessoa Idosa está em um novo espaço, no Rio Bonito, onde era o antigo CRAS, 14 

porque o CRAS se mudou para o Jardim Planalto. Catarina comenta que irá conversar 15 

com a equipe do Departamento, para fazer uma denúncia de violência a uma idosa. 16 

Em seguida, Denis fala sobre a campanha ‘’Como você imagina sua velhice? ’’; que 17 

será iniciada em setembro, para conseguir informações de como a população imagina 18 

sua velhice; e depois disso construir um material com essas falas. Catarina fala que 19 

irá encaminhar essa campanha para as pessoas que conhece, e que podem fazer 20 

essa campanha online e concretizá-la no final do mês, indo na rua coletar mais falas. 21 

Após, Catarina fala sobre o projeto “ônibus violeta”. Denis fala que o Governo Federal 22 

abriu um edital através da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, para os municípios 23 

cadastrarem propostas para aquisição de ônibus; inclui que Irati foi cadastrado para 24 

conseguir uma unidade móvel, que é esse ônibus violeta, que fará o transporte dos 25 

idosos para os espaços, e junto ao ônibus terá uma ala de atendimento, deslocando 26 

uma equipe técnica, nos bairros; fala que estão no aguardo da aprovação. Rosemary 27 

questiona Denis se esse projeto é estadual ou federal; Denis responde que é federal; 28 

inclui que no edital não aparece quantos projetos serão aprovados, mas o limite de 29 
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cada projeto é de R$410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais) do ônibus e 30 

R$40.000,00 (quarenta mil reais) para material de consumo, totalizando R$450.000,00 31 

(quatrocentos e cinquenta mil reais) por projeto; no edital consta que irão liberar de 32 

acordo com a disponibilidade orçamentária; comenta que o prazo era de dez dias e 33 

Irati já foi cadastrado, e que poderiam cadastrar municípios ou instituições da 34 

sociedade civil; fala que a ideia é alinhar o turismo com o enfrentamento da violência 35 

contra a pessoa idosa; inclui que se for aprovado, o recurso será recebido neste ano 36 

e tem um ano para executar; Denis fala que colocou para que desde o início, quando 37 

adquirirem o ônibus, devem planejar trajetos com pontos turísticos, para que os idosos 38 

conheçam os locais. Rosemary questiona qual é a contrapartida da prefeitura, e Denis 39 

responde que é a manutenção, sendo de R$10.000,00 (dez mil reais), mas o valor foi 40 

aprovado. Rosemary questiona se esse ônibus poderá ser utilizado para transportar 41 

os idosos para eventos e locais, como a UATI, quando retornar, e Denis responde que 42 

sim. Denis fala que também terão a equipe do Centro Dia, que podem utilizar o ônibus, 43 

assim como outras equipes. Catarina questiona quem será o responsável pela 44 

monitoração do ônibus; Denis responde que é patrimônio do Conselho, mas a 45 

execução é da Secretaria de Assistência Social, do Departamento. Catarina questiona 46 

Denis se todas as Secretarias poderão utilizar o ônibus; Denis responde que sim, mas 47 

devem fazer um cronograma para organizar quem e quando irá utilizar o ônibus. 48 

Catarina questiona Denis se o custo é arcado pelo Conselho; Denis responde que o 49 

custo é bancado pelo município, o projeto só é passado pelo Conselho. Catarina fala 50 

que devem enfatizar que os projetos passam pelo Conselho, reconhecendo o trabalho 51 

que estão fazendo. Denis fala que na notícia foi notificado que o projeto passou pelo 52 

Conselho e que ele é reconhecido, porém estes projetos são formulados pela política 53 

da pessoa idosa e pelo Departamento, e após, é passado pela aprovação e 54 

fiscalização do Conselho. Rosemary questiona quando sairá o resultado do projeto; 55 

Denis responde que no final deste mês. Em continuidade, Catarina questiona sobre o 56 

projeto do Bando Santander; Denis responde que estão prestes a assinar o termo de 57 

parceria. Após, Catarina comenta sobre o Dia Internacional do Idoso. Denis fala que 58 
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foi feito um vídeo sobre este dia, lançando o segundo material de atividades; inclui 59 

que logo irão iniciar a entrega destes materiais. Catarina questiona se será entregue 60 

ou pode buscar no Departamento; Denis responde que irão fazer a visita, mas podem 61 

buscar no equipamento. Após, Catarina menciona a participação dela e do Denis na 62 

live sobre o Dia Internacional do Idoso. Denis fala que a live foi para discutir sobre o 63 

trabalho para a população idosa; inclui que todas as agências do trabalhador da 64 

região, o chefe da regional do trabalho e Secretaria de Justiça participaram; para criar 65 

um programa que incentive a contratação de idosos. Denis faz a sugestão de realizar 66 

uma reunião com a ACIAI para discutir sobre este assunto. Em seguida, Catarina fala 67 

sobre o material de atividades; fala que está muito bom, com pinturas, jogos, tecido; 68 

inclui que ela se propôs a gravar um vídeo explicando como fazer a pintura no pano 69 

de prato, porque já fez curso de pintura. Após, Catarina abre a palavra para assuntos 70 

gerais. Denis fala sobre o complexo social, que no dia anterior à reunião foi assinado 71 

o contrato; inclui que o mapeamento dos grupos focais está prestes a ser finalizado, 72 

e a proposta é lançar neste mês a década do envelhecimento saudável, convidando 73 

um representante da OMS. Catarina questiona sobre a obra do condomínio do idoso; 74 

Denis fala que as obras já foram iniciadas. Catarina faz a sugestão de realizar um 75 

passeio, pelas entidades relacionadas ao idoso, na última reunião do ano. Em 76 

seguida, Catarina fala que conversou com Moisés, da Secretaria de Esportes, para 77 

planejar uma olimpíada em fevereiro. Denis concorda, e fala que devem conversar 78 

para saber quais serão as modalidades e como vão fazer. Debora questiona Catarina 79 

se ela pode dar aulas de ping pong para os idosos, no novo local do Departamento; 80 

Catarina responde que sim. Debora fala que eles têm a mesa, só falta as raquetes e 81 

as bolas de ping pong. Denis fala que irá providenciar. Rosemary se dispõe a fazer 82 

uma palestra para os idosos, dentro da psicologia, porque é formada como psicóloga. 83 

Denis fala que também podem fazer um grupo de leitura; inclui que logo podem iniciar 84 

as atividades, só devem esperar a equipe do Departamento se adaptar ao novo local. 85 

Rosemary faz a sugestão de conversar com a Luiza Nelma Fillus, proprietária da 86 

Livraria Centenário, para fazer esses grupos de leitura. Denis fala que o Senhor José 87 
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Maria Grácia Araújo o procurou, porque ele tem interesse em fazer uma oficina de 88 

contação de histórias, sobre o município de Irati; faz a sugestão de marcar uma 89 

reunião com essas pessoas, para discutir como voltar às atividades com os idosos e 90 

depois divulgar nas rádios; acrescenta que devem começar com grupos pequenos, 91 

devido a Pandemia. Após, Fabio fala que foi feita uma destinação de verba do imposto 92 

de renda de R$300,00 (trezentos reais) para a ILPI, onde foi pedido materiais de 93 

escritório, e questiona Denis sobre o parecer desse pedido; Denis fala que irá verificar, 94 

porque o material chegou e ele foi informado que a instituição já tinha ido buscar. Sem 95 

mais assuntos a tratar, a presidente Catarina Ignez Canesso encerra a reunião 96 

agradecendo a participação de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata 97 

com o término às nove horas e cinquenta e oito minutos, e assinei junto com a 98 

presidente. 99 


