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Ata n°061/2021. Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas 1 

e oito minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 2 

Pessoa Idosa, online via plataforma Google Meet. Conselheiros presentes: Denis Cezar 3 

Musial, Rosemary Sartori Pottker, Catarina Ignez Canesso, Ana Medeiros de Lima, Selma 4 

Sultane. Registra-se a presença dos oficineiros Jonatas Gutervil e Debora Cristina Pereira 5 

Prado. E também a estagiaria Mariana do Carmo Bueno da Rocha. A conselheira Soeli 6 

Teresinha dos Reis ligou justificando sua ausência. A presidente Catarina inicia a reunião 7 

cumprimentando e agradecendo a participação de todos, em seguida solicita que o vice-8 

presidente Denis realize a leitura da pauta, sendo a mesma aprovada com a inclusão de 9 

novos assuntos: A dificuldade que o idoso enfrenta nos bancos, no comércio e atendimento, 10 

e também sobre a prova de vida. Em seguida, Catarina coloca a ata n°060/2020 para 11 

aprovação, sendo a mesma aprovada sem alterações. Em continuidade, Denis fala sobre o 12 

Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 2021-2024, apontando as novas propostas 13 

que foram feitas pela atualização da nova gestão e com base no que saiu da Conferência 14 

Municipal. Denis explica que o plano saiu dividido por políticas, e iniciando com a saúde, ele 15 

comenta sobre mandar essas propostas para a Secretária de Saúde, para efetivação. 16 

Catarina propõe a ideia de uma nova Biomedicina com imãs, onde por experiências, afirma 17 

que tem muito sucesso e seria interessante a utilização por não lidar com medicação. 18 

Também comenta que uma profissional da saúde vai procurar levar essa proposta para 19 

asilos gratuitamente, e além disso, Catarina sugere trazer práticas naturais como acupuntura 20 

e ioga, o que melhoraria a saúde dos idoso consideravelmente, portanto apresentar essa 21 

proposta à Secretária da Saúde também; Denis diz que irá fazer o ajuste desta ideia ao 22 

Plano Municipal. Em continuidade Denis fala sobre os exames dos idosos em demanda, 23 

onde eles precisam de uma certa prioridade e também sobre ampliar o número de agentes 24 

comunitários, que por questões da pandemia é necessária uma quantidade maior de agentes 25 

para auxiliar e também ajudar nas informações.  Ana questiona Denis sobre a idade do 26 

acompanhante no hospital, se uma pessoa com mais de sessenta anos poderia 27 

acompanhar; Denis responde que não há uma idade definida para acompanhante, mas pelo 28 
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contexto da pandemia, os agentes da saúde acabam não aceitando, por ser um lugar de alto 29 

índice de contágio, orientando os idosos a irem apenas em situações emergenciais. Catarina 30 

comenta que se possível seria melhor o idoso evitar o lugar por causa do contágio e que 31 

poderia trazer problemas posteriores, ela indica também conversar com os agentes do 32 

hospital para melhor informação do que fazer nesses casos. Em continuidade, Denis fala 33 

das propostas da Assistência Social, explica sobre o grupo de estudos e leituras que seria 34 

aberto a todos, para discutir questões sobre o envelhecimento, assim obtendo mais 35 

informações. Denis explica o programa conecta SUAS, que a cada quinze dias uma equipe 36 

da Assistência Social iria na rádio, para também falar sobre o envelhecimento. Sem objeções 37 

ou dúvidas, inicia outro tópico falando sobre as propostas de Esporte, Lazer, Cultura e 38 

Moradia. Catarina sugere primeiramente fazer para os idosos um campeonato interbairros e 39 

depois uma olimpíada; Denis concorda e diz que vai adicionar a ideia ao Plano. Em seguida, 40 

Denis comenta sobre as práticas esportivas e tecnológicas, para aumentar inclusão dos 41 

idosos nesses meios. Em continuidade, Denis fala sobre as propostas da Educação e 42 

Transporte, comentando sobre o curso de gerontologia nas escolas, para trabalhar com as 43 

crianças questões sobre o envelhecimento. Catarina relembra sobre o passe livre de idosos 44 

de sessenta a sessenta e quatro anos, onde os idosos continuam utilizando o passe; Denis 45 

complementa que estão montando um pedido para o vale durar o dia todo, ele também 46 

comenta que é bom monitorar para ver se algum idoso está pagando, e se esse for o caso, 47 

entrar com um novo pedido para ampliar, porque há uma grande demanda e muitos utilizam 48 

o ônibus como meio de locomoção para o trabalho. Em continuidade, Denis aborda sobre 49 

as ações do Conselho, onde houve a criação de uma caderneta informativa do Conselho do 50 

Idoso, comenta sobre a divulgação das reuniões em formato online para que mais pessoas 51 

possam participar e também elaborar campanhas via Conselho. Rosemary questiona Denis 52 

sobre o que é Controle Social; Denis explica que o Controle Social é o Conselho Municipal, 53 

um espaço onde tem tantos representantes do Governo quanto da Sociedade Civil, para 54 

debater sobre ações e iniciativas da população idosa, a população tendo o controle do que 55 

o município faz em relação aos idosos. Em seguida, Rosemary faz a sugestão de fazer a 56 
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alteração do termo Controle Social para Conselho Municipal; Denis concorda com a 57 

mudança. Em continuidade, Denis comenta sobre o monitoramento a cada seis meses, 58 

trazendo para o Conselho avaliações de como estão andando as propostas. Catarina 59 

comenta que todos têm o direito de questionar e se informar e caso alguém tiver uma dúvida 60 

pode entrar em contato com o Conselho, e também para mostrar suas ideias; Catarina 61 

também comenta que todas as pessoas, mesmo não fazendo parte do Conselho, podem 62 

participar. Em seguida, Denis coloca para aprovação o Plano Municipal, sendo aprovado por 63 

todos. Logo após, Denis inicia a prestação de contas do segundo semestre de dois mil e 64 

dezenove e primeiro semestre de dois mil e vinte; Denis comenta que foi um recurso recebido 65 

do Estado e conseguiram utiliza-lo em dois mil e dezenove, antes da pandemia, e por causa 66 

disso várias ações foram realizadas, como os cursos de inclusão digital nos bairros, e 67 

também foi comprado material esportivo para atividades. Denis cita que os materiais 68 

esportivos foram utilizados no projeto, que foi uma pequena olimpíada, e também 69 

compraram materiais para ioga. Denis comenta que o material está guardado, porque não 70 

foi possível utilizar em dois mil e vinte por causa da pandemia e diz que quando retornarem 71 

as atividades, poderão ser utilizados. Denis fala que ainda não sabe como será o ano de 72 

dois mil e vinte e um, porque a vacinação contra o Covid-19 já iniciou mas levará um certo 73 

tempo até vacinar todos os idosos, para retornar as atividades de forma segura. Catarina 74 

comenta que mesmo tomando a vacina, ainda terão que tomar cuidados como utilizar a 75 

máscara e manter o distanciamento social. Denis acrescenta que a vacinação é importante 76 

para toda a população e espera que todos estejam imunes em breve, também comenta que 77 

todos os serviços de apoio e escuta estão dando suporte à população, mesmo não entrando 78 

em contato direto. Em seguida, Catarina questiona Denis se o valor de R$80.000,00 (oitenta 79 

mil reais) foi utilizado totalmente; Denis explica que sim, pois o recurso veio de forma 80 

direcionada. Catarina pergunta sobre o saldo do Fundo Municipal do Conselho, Denis expõe 81 

que tem aproximadamente R$60.000,00 (sessenta mil reais). Catarina sugere fazer uma 82 

reserva de dinheiro e também utilizar o dinheiro para realizar ações do Conselho. Após Denis 83 

apresentar a prestação de contas do segundo semestre de dois mil e dezenove e do primeiro 84 
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semestre de dois mil e vinte, Denis coloca para aprovação a prestação de contas, sendo 85 

aprovada por todos. Em continuidade, Denis contextualiza sobre a caderneta, criada pelo 86 

Conselho como um material informativo, para que possam entregar e assim divulgar o 87 

Conselho para os idosos. Denis explica que junto a Debora, pensaram na ideia de fazer uma 88 

caderneta, porque além de interativa, alguns idosos têm dificuldade de leitura, então a ideia 89 

seria fazer na folha A4 com uma letra maior, para facilitar a leitura. Catarina sugere fazer na 90 

metade de uma folha A4, com a letra sendo grande do mesmo modo, porque ficaria mais 91 

fácil e prático de transportar a caderneta de um lugar para outro; Denis concorda com a 92 

sugestão, dizendo que irá ajustar a este formato. Catarina faz a sugestão de adicionar ao 93 

Plano Municipal a arte manual, como crochê, pintura e jogos, utilizando o recurso do 94 

Conselho, porque os idosos ficam ociosos e essas atividades pelo menos uma vez na 95 

semana os ajudariam; Denis responde que essa ideia já está no Plano e que antes da 96 

pandemia havia oficinas de artesanato, onde tinha grande participação dos idosos, porém 97 

devido a pandemia foi suspenso. Em continuidade, Denis explica sobre a identidade visual 98 

Ubiraci na caderneta, que conversa com os idosos neste e em outros materiais. Denis diz 99 

que na caderneta Ubiraci vai conversar com os idosos de uma maneira interativa em formato 100 

de conversa, sobre vários assuntos como o que é o Controle Social e quais são seus direitos 101 

de uma forma mais simples, e depois o idoso pode responder escrevendo ou desenhando 102 

sua opinião sobre o assunto e enviar sua resposta pelo WhatsApp. Denis informa que 103 

quando o Conselho começar a receber essas respostas, vão marcar uma reunião para 104 

conversar a respeito do que receberam no WhatsApp, e já que muitos idosos não 105 

conseguem participar das reuniões, essa é outra forma de participação.  Denis informa que 106 

na caderneta vai ter a explicação do que é o Conselho, convidando o idoso a participar, tem 107 

informações sobre o Fundo, recursos e ações, podendo a pessoa se informar sobre o que 108 

acontece com o recurso e para o que é utilizado. Denis comenta que na caderneta tem a 109 

informação de onde se encontra o Conselho do Idoso, mas acrescentou que por enquanto 110 

o lugar está fechado por causa da Pandemia. Denis diz que a caderneta também informa o 111 

horário das reuniões. Catarina faz uma observação sobre o horário das reuniões estar errado 112 
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na caderneta, onde está informando nove e meia, mas o encontro é as nove horas; Denis 113 

responde que vai alterar o horário na caderneta para o horário certo. Em continuidade, Denis 114 

comenta sobre os números do Conselho, onde a pessoa pode ligar para se informar e 115 

participar das reuniões; Denis explica que a ideia da caderneta é sempre estar convidando 116 

pessoas para participar do Conselho. Denis diz que além das informações, na caderneta os 117 

idosos podem escrever e desenhar sobre seu bairro e sobre Irati. Rosemary pergunta para 118 

Denis se o mapa de Irati está somente a zona urbana; Denis explica que é o contorno do 119 

mapa de Irati; Selma explica que estão a zona rural e urbana representadas no mapa. 120 

Catarina faz uma sugestão sobre separar a zona urbana e rural; Denis explica que a ideia 121 

seria eles desenharem no mapa, sem precisar separar a zona urbana e rural. Em seguida, 122 

Denis fala sobre os telefones úteis que estão na caderneta e que também tem um espaço 123 

para anotar telefones importantes para o idoso. Denis informa que há um código na 124 

caderneta que pode ser acessado com o uso do celular, onde abre diretamente na 125 

legislação. Denis comenta que na caderneta tem informações sobre os direitos dos idosos, 126 

com base no estatuto do idoso, além disso, links de acesso ao Conselho Estadual e 127 

Municipal. Rosemary questiona Denis sobre a acessibilidade dos idosos que não sabem ler 128 

e escrever para obter informações sobre o Conselho; Denis responde que essa é uma 129 

questão a pensar junto com o Conselho. Denis sugere transformar essa caderneta para o 130 

formato audiovisual, onde a pessoa que tem dificuldade em ler, possa escutar e ter acesso 131 

às informações. Rosemary pergunta a Denis sobre outras questões, como acessar o link 132 

para participar das reuniões do Conselho; Denis responde que há um serviço de escuta 133 

telefônica, onde oferece os serviços que o Conselho tem; Rosemary pergunta a Denis sobre 134 

o telefone de acesso; Denis responde que após a reunião pode mandar no grupo do 135 

WhatsApp. Em seguida, Denis fala que vai fazer as mudanças na caderneta e após os 136 

ajustes serem feitos, vai encaminhar ao Conselho para aprovação e também irá procurar 137 

uma maneira de transformar a caderneta no formato audiovisual. Em continuidade, Denis 138 

cita sobre a equipe de atendimento domiciliar, ele explica que uma equipe formada por um 139 

assistente social e um psicólogo específico para fazer atendimento domiciliar em idosos será 140 
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contratada, por meio da Secretaria de Assistência Social, e essa equipe vai fazer parte do 141 

Centro Dia; Denis informa que essa equipe vai atender situações de violência, e os casos 142 

que demandam do departamento. Denis acrescenta que se as pessoas do Conselho 143 

precisarem de ajuda em alguma situação, esta equipe pode auxiliar. Catarina pergunta se o 144 

Centro Dia está funcionando; Denis responde que ainda não e explica que é essa equipe 145 

que vai compor o Centro Dia; Denis explica que a ideia é planejar e estruturar o Centro Dia 146 

neste ano, para colocar o Centro Dia em prática no próximo ano. Em continuidade, Denis 147 

comunica que foi realizado um oficio para a Deputada Leandre Dal Ponte, solicitando a 148 

possibilidade de destinação de uma emenda parlamentar para a equipagem do CMDPI; 149 

Denis explica que se a equipagem for aprovada o Conselho terá um veículo, computador, 150 

impressora, Datashow e acrescenta que para qualquer situação o Conselho terá condições 151 

de estar desenvolvendo uma resposta. Catarina pergunta a Denis sobre as despesas da 152 

equipagem; Denis responde que não tem despesas para o Conselho porque é uma doação 153 

do Governo e que se for aprovado, por exemplo, o veículo vem com o emblema do Conselho 154 

mostrando que serve para este fim. Rosemary questiona Denis para que seria usado o 155 

veículo; Denis responde que seria utilizado para visitar as instituições, fazer fiscalização, 156 

transporte entre bairros e até mesmo no transporte para reuniões num cenário pós-157 

pandemia. Em seguida Denis coloca para aprovação o Ofício de Equipagem, sendo 158 

aprovado por todos. Em continuidade, Denis introduz o assunto abordando as diferentes 159 

questões e inseguranças dos idosos em relação a vacina, propondo ao Conselho fazer uma 160 

nota de explicação em defesa a vacina, para tranquilizar os idosos. Catarina questiona Denis 161 

sobre o rumor de assinar um termo de responsabilidade, o que assustou muitos idosos; 162 

Denis esclarece que não há informações seguras sobre esse assunto, porque as pessoas 163 

que estão tomando a vacina não assinaram nenhum termo e que ele pode entrar em contato 164 

com epidemiologia para obter informações. Denis explica que a ideia não é falar que os 165 

idosos já serão vacinados, mas sim informar os idosos para quando acontecer a vacinação, 166 

eles procurarem as unidades para serem vacinados sem medo. Catarina faz a sugestão de 167 

se informar quando e como vai acontecer essa vacinação para informar os idosos sobre isso. 168 
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Debora comenta que pesquisou sobre a notícia e encontrou que no final de dois mil e vinte, 169 

aconteceu uma conversa sobre o termo de responsabilidade, mas não foi aprovado porque 170 

é inconstitucional. Catarina sugere também se informar sobre os alérgicos para informar 171 

quem pode tomar e sobre os efeitos colaterais. Denis comenta que irá conversar com a 172 

equipe da epidemiologia para se informar sobre esses assuntos e que irá fazer uma nota de 173 

explicação sobre a vacina, depois vai mandar para o Conselho aprovar, para poderem 174 

divulgar as informações. Por continuidade, Denis apresenta o relatório do Conselho, 175 

explicando que é um panorama com todas as ações que o Conselho fez no ano de dois mil 176 

e vinte. Em seguida Denis coloca o relatório do Conselho para aprovação, sendo aprovado 177 

por todos. Catarina pergunta a Denis sobre a divulgação do link de reunião; Denis responde 178 

que vai mandar o link nos grupos de WhatsApp junto com a informação de quando será a 179 

reunião. Catarina sugere mandar a pauta e explicar o que foi decidido, e caso o idoso queira, 180 

pode mandar a ata da reunião detalhando o que foi dito. Logo após, Denis abre a conversa 181 

sobre os assuntos gerais, iniciando pela discussão que Catarina propôs, sobre os idosos 182 

nos Bancos. Denis comenta que já houve uma discussão sobre esse assunto, onde foi feita 183 

uma nota do Conselho do Idoso abordando a prioridade dos idosos nos Bancos. Denis 184 

sugere mandar essa nota novamente para os Bancos, para eles protocolarem e darem 185 

atenção a este assunto, e caso não funcione, fazer uma nova reunião com os gerentes. 186 

Rosemary questiona os integrantes do Conselho sobre a questão da prova de vida feita em 187 

Bancos; Catarina responde que era para ser feito online. Catarina acrescenta que muitos 188 

idosos não têm acessibilidade e que sofrem dificuldade para lidar com a internet. Debora 189 

comenta que a prova de vida foi suspensa no mês de fevereiro. Rosemary acrescenta que 190 

serviços online são muito complicados e burocrático para idosos, dificultando solicitar ou 191 

fazer os serviços. Em continuidade, Denis inicia a conversa sobre os idosos no comércio, 192 

assunto que a Catarina trouxe para discussão. Denis sugere fazer um comunicado para a 193 

ACIAI, para a instituição comunicar todos os comerciantes sobre o atendimento em relação 194 

a população idosa. Catarina acrescenta que concorda com a sugestão, porque a forma de 195 

atendimento é muito importante. Em seguida, Debora pediu a colaboração sobre o serviço 196 
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de escuta, ela pede para os participantes do Conselho divulgarem o material e o número 197 

deste serviço, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esses atendimentos; 198 

Debora acrescenta que muitas pessoas não escutam o número na rádio, pois é uma fala 199 

muito rápida, e por consequência não conseguem anotar o número e acabam perdendo a 200 

oportunidade desse atendimento. Em continuidade, Denis inclui a questão de uma denúncia 201 

anônima recebida de uma suposta agressão física e psicológica à uma idosa por parte do 202 

filho, comenta que o caso já foi encaminhado com urgência ao CREAS para fazer o 203 

atendimento; Denis acredita que poderá apresentar o relatório sobre quais ações e medidas 204 

foram tomadas em relação a este caso na próxima reunião. Denis acrescenta que junto a 205 

uma equipe vai fazer um levantamento sobre todos os casos de violência que estão sendo 206 

atendidos no CREAS para apresentar um panorama ao Conselho e juntos pensarem sobre 207 

este assunto. Em seguida, Denis relembra sobre o caso ocorrido no final de dois mil e vinte, 208 

de uma idosa que sofreu abuso sexual por parte do ex genro, onde a equipe da abordagem 209 

a acolheu; Denis comenta que houveram negligencias nessa situação como a negação da 210 

medida protetiva por parte da delegacia, e a exposição que a idosa sofreu pelos familiares 211 

nas mídias de comunicação. Denis comenta que terão que fazer uma reunião com o 212 

delegado neste ano de dois mil e vinte e um, para conversar sobre estas situações e como 213 

evita-las. Catarina opina que a forma como os familiares tratam estes casos devem ser 214 

pensados, pois pode acarretar a problemas a mais para o idoso. Denis fala que a idosa ainda 215 

está sendo atendida pelo CREAS e que se sente mais segura com a prisão do ex genro. 216 

Sem mais assuntos a tratar, a presidente Catarina Ignez Canesso encerra a reunião 217 

agradecendo a participação de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata com 218 

o término às dez horas e cinquenta e quatro minutos, e assinei junto com a presidente. 219 


