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Ata n°063/2021. Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez 1 

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

Idosa, online via plataforma Google Meet. Conselheiros presentes: Vinicius Marcello, Denis 3 

Cezar Musial, Fernanda Rocha, Fabio Ledesma, Catarina Ignez Canesso, Rosemary Sartori 4 

Pottker, Moises Neves. Registra-se a presença dos oficineiros Jonatas Gutervil e Debora 5 

Cristina Pereira Prado. Representando o CRAS Vila São João a Juliane. Registra-se também 6 

as estagiarias da Casa dos Conselhos Mariana do Carmo Bueno da Rocha e Valéria Ruppel 7 

Jatzek. Ouvintes: Lisa Lopes e Luiza Simeonatto. Participação da Delma Braz Serenato, a 8 

qual trabalha na Casa dos Conselhos. As conselheiras Maristela Bida de Oliveira Borges e 9 

Elenita Chuproski, justificaram sua ausência no grupo do WhatsApp do Conselho. A 10 

presidente Catarina inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a participação de todos, 11 

em seguida solicita que o vice-presidente Denis realize a leitura da pauta, sendo a mesma 12 

aprovada com a inclusão de novos assuntos: Fórum Nacional da Pessoa Idosa, aquisição 13 

de um notebook para o Conselho e uma Denúncia. Em seguida, Catarina coloca a ata 14 

n°062/2020 para aprovação, sendo a mesma aprovada.  Em continuidade, Denis solicita que 15 

Mariana faça a leitura do decreto; Mariana lê o decreto, falando quais foram as indicações e 16 

alterações feitas nos conselheiros e seus suplentes. Após, Denis fala sobre o edital do banco 17 

Santander; o qual é um edital de apoio aos Conselhos e fundos municipais da pessoa idosa 18 

de dois mil e vinte e um; explica que foi aberto uma chamada para que os Conselhos possam 19 

cadastrar projetos de até R$200.000,00 (duzentos mil reais), e Irati foi selecionado com um 20 

dos municípios para participar deste edital. Denis diz que os projetos devem atender as 21 

diretrizes da política nacional do idoso e do estatuto do idoso; e serão selecionados até 22 

quarenta e cinco projetos no Brasil; inclui que toda a documentação solicitada já está pronta. 23 

Denis explica que caso o projeto seja selecionado, o município será avisado. Catarina 24 

questiona Denis se o projeto deve ser formulado pelo Conselho; Denis responde que não, o 25 

Conselho deve aprovar e monitorar o projeto, inclui que qualquer instituição ou secretaria 26 

pode apresentar um projeto, desde que esteja ligado ao atendimento ao idoso. Em seguida, 27 

Denis diz que a assistência pensou em apresentar um projeto de estruturação do Centro 28 

Dia, e junto a ele, um espaço de descanso para o idoso, com móveis adaptados para a 29 
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população idosa, isso dentro do projeto; inclui que o município que irá fazer a manutenção 30 

dos profissionais. Catarina questiona Denis se o projeto é somente para o idoso ou para a 31 

população geral; Denis responde que somente para o idoso. Denis diz que quis repassar 32 

esta ideia ao Conselho antes de encaminhar a documentação do projeto; inclui que esse 33 

projeto estaria no Centro do Idoso. Em continuidade, Denis coloca para aprovação a 34 

solicitação do projeto, sendo aprovado por todos. Sem mais dúvidas ou objeções, Denis 35 

inicia sua fala sobre a apresentação do segundo caderno do Conselho, com o kit que está 36 

sendo construído; e questiona se os participantes tem alguma sugestão para modificação. 37 

Denis diz que este segundo material foi feito com base nos relatos que vieram do primeiro 38 

material, sendo mais acessível e atendendo mais idosos; inclui que passando pela 39 

aprovação, irão iniciar o processo de encaminhamento para a impressão, incluindo os novos 40 

itens do kit; acrescenta que há trezentos idosos que já tem interesse pelo kit. Denis coloca 41 

o caderno para aprovação; e o caderno é aprovado por todos. Em seguida, Denis passa a 42 

palavra para Delma, para que ela apresente o site da Casa dos Conselhos. Delma 43 

cumprimenta a todos e faz a apresentação do site, mostra suas funcionalidades e 44 

informações; comenta que ainda falta uma parte da documentação para ser inclusa, mas 45 

logo tudo estará em total funcionamento com todas as informações, documentos, 46 

calendários de reuniões, de cada Conselho do município. Denis agradece Delma pelo 47 

compromisso de lidar com o site e por todo o trabalho já feito; comenta que assim os 48 

Conselhos poderão ter maior visibilidade também e que logo poderão fazer a divulgação do 49 

site para todos. Após, Denis fala sobre o Fórum Nacional do Idoso; comenta recebeu o 50 

cronograma do Fórum e será feito tudo online; inclui que é a Secretaria Estadual dos Direitos 51 

da Pessoa Idosa com parcerias, que está formulando este Fórum, onde há várias palestras 52 

a várias ações relacionadas a política da pessoa idosa; acrescenta que quem tiver interesse 53 

em participar, a inscrição é gratuita e pedi ajuda aos participantes para divulgação deste 54 

evento. Em seguida, Denis fala sobre a aquisição de um notebook, para o Conselho do 55 

Idoso; inclui que este notebook ficaria com a presidente Catarina, porque ela tem muita 56 

dificuldade em utilizar o celular para lidar com as questões do Conselho, e desta forma ela 57 

teria uma melhor acessibilidade para lidar com estas questões; inclui que mais tarde o 58 
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notebook ficaria com o Conselho, caso ela saia do Conselho. Catarina acrescenta que o uso 59 

do celular para lidar com os documentos e reuniões é muito complicado para ela, por causa 60 

da dificuldade em mexer nele, e com o notebook ela teria mais facilidade para utilizar. Denis 61 

coloca a compra do notebook para aprovação, sendo aprovado por todos. Em continuidade, 62 

Denis passa a palavra para Valéria, para que ela faça a leitura da denúncia recebida; Valéria 63 

lê a denúncia e contextualiza do que se trata este caso. Mariana fala que a denúncia foi 64 

recebida pela Debora, no departamento do Idoso e que o documento foi encaminhado para 65 

a Casa dos Conselhos, para ser protocolado. Denis comenta que souberam da denúncia e 66 

que foi este senhor foi direcionado para ir na delegacia, para que seja feito um boletim de 67 

ocorrência e uma medida protetiva, pois ele sendo idoso, ele tem esta lei; inclui que este 68 

assunto envolve outras questões entre os taxistas, onde pode ser um agravante nestas 69 

ocorrências. Rosemary questiona a idade do taxista; Debora responde que ele tem mais de 70 

setenta anos. Vinicius faz a sugestão de fazer um ofício para a delegacia falando deste caso, 71 

em forma de denúncia, para que os fatos sejam apurados. Os participantes da reunião 72 

concordam com a sugestão. Denis fala que irá fazer este encaminhamento. Após, Catarina 73 

questiona Denis sobre o caso de Moisés, se foi feita uma denúncia; Denis responde que sim, 74 

porém o pessoal do CREAS não localizou sua residência, mas informa que no dia da reunião 75 

o Moisés já passou o endereço e que já foi encaminhado aos profissionais do CREAS. 76 

Vinicius fala que estiveram de manhã tirando as fotos da casa, e inclui que se ele tiver um 77 

carro, ele pode ser levado na casa, pois já sabem o endereço certo, assim podendo fazer os 78 

encaminhamentos. Denis fala que irá repassar o contato de Vinicius para Bruno, para que 79 

conversem sobre e que consigam agendar para ir na casa. Em continuidade, Denis abre a 80 

palavra assuntos gerais; e fala sobre o programa viver, que são materiais para fazer uma 81 

sala de inclusão digital para os idosos. Catarina questiona onde será esta sala; Denis 82 

responde que será no bairro Rio Bonito, mas mais tarde, será alterado para que seja na 83 

Cidade do Idoso, mas é algo que pode ser discutido num futuro breve. Sem mais assuntos 84 

a tratar, a presidente Catarina Ignez Canesso encerra a reunião agradecendo a participação 85 

de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata com o término às dez horas, e 86 

assinei junto com a presidente. 87 


