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Ata n°070/2021. Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às nove 1 

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

Direitos da Pessoa Idosa, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos – anexo ao 3 

CAM. Conselheiros presentes: Denis Cezar Musial, Catarina Ignez Canesso, 4 

Rosemary Sartori Pottker. Registra-se a presença do oficineiro Jonatas Gutervil. 5 

Presente também, a estagiária da Casa dos Conselhos, Valéria Ruppel Jatzek. O 6 

conselheiro Fabio Ricardo Ledesma, justificou sua ausência no grupo do WhatsApp 7 

do Conselho. A presidente Catarina inicia a reunião cumprimentando e agradecendo 8 

a presença de todos, e após, realiza a leitura da pauta, sendo aprovada sem a inclusão 9 

de novos assuntos; e coloca a ata nº 069/2021 para aprovação, sendo a mesma 10 

aprovada sem alterações. Em continuidade, Catarina faz uma alteração de pauta e 11 

inicia a discussão sobre o Plano Decenal; Denis explica que as diretrizes do Plano 12 

Decenal se ligam uma com a outra, resultando em uma Secretaria complementando 13 

a proposta de outra Secretaria; informa que o Plano foi construído com base nas 14 

diretrizes da “Cidade Amiga do Idoso” e da “Década do Envelhecimento Saudável”, 15 

cada uma atingindo uma política; acrescenta que o Plano será revisado no próximo 16 

ano, com o mapeamento realizado pela UNICENTRO, o que vai dar outros dados 17 

sobre as pessoas idosas do município, podendo ajustar muitos pontos do Plano. 18 

Rosemary aponta que a utilização do termo ‘’jovialidade’’ na logo escolhida pelo grupo 19 

de idosos, é um retrocesso, porque parece ser uma negação da velhice; inclui que 20 

seria interessante também, alterar o termo ‘’controle social, ’’ porque mesmo que seja 21 

algo relacionado ao Conselho, parece ser algo muito forte. Denis explica que o 22 

controle social é uma expressão da participação da sociedade, dentro da constituição, 23 

sendo um conceito mais amplo, mas podem alterar para “mecanismos de participação 24 

social”, ou algo do tipo. Denis fala que a logo foi realizada por uma empresa que já 25 

trabalha com a pessoa idosa, e foram os próprios idosos que optaram por essa logo; 26 

inclui que o intuito da logo é representar o movimento, exercício, coisas relacionadas 27 

a isso, mas podem alterar o nome da logo; diz que os idosos escolheram essa logo 28 

justamente por causa dos exercícios e a representação da pró-atividade na velhice; 29 
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informa que na verdade o nome da logo não é utilizado, e a nomeação foi feita 30 

somente para os idosos identificarem qual é qual. Denis faz a sugestão de alterar a 31 

nomeação de ‘’Jovialidade’’ para ‘’Envelhecimento Ativo’’. Os conselheiros presentes 32 

concordam; Rosemary aponta que seria importante apresentar essa sugestão na 33 

reunião do Comitê da Cidade Amiga do Idoso. Após, Catarina inicia a conversa sobre 34 

o evento “Cidade Amiga do Idoso”. Denis fala que o evento foi muito produtivo e teve 35 

uma repercussão muito grande, sendo positivo para o Conselho e para todas as 36 

entidades que trabalham com a população idosa, porque o Plano Decenal deve passar 37 

pela aprovação do Conselho e será benéfico para realizar ações em todas as 38 

Secretarias, que se comprometem; inclui que o selo da Cidade Amiga do Idoso chega 39 

no final do ano. Catarina fala quem foram os representantes a participar da mesa, e 40 

comenta que foi um evento muito marcante e bonito. Rosemary questiona quando 41 

será a próxima reunião do Comitê, e Denis responde que será no dia dez de 42 

novembro. Denis aponta quais são os eixos que ele e a Rosemary estão inscritos e 43 

fala que a ideia do eixo de Controle Social, seria propor que o Conselho realizasse 44 

reuniões descentralizadas, mobilizando fóruns de idosos nos bairros, participando um 45 

representante de cada bairro no Conselho, assim trazendo as demandas dos bairros. 46 

Rosemary questiona Denis sobre quantos grupos de idosos tem em Irati, e Denis 47 

responde que são doze grupos, fora a UATI e o Clube SETE. Rosemary faz a sugestão 48 

de se encontrarem para discutir as propostas dos eixos. Após discussão, é definido 49 

para que no dia 05 de novembro de 2021 (sexta-feira), às 13h15min, seja realizada a 50 

reunião para discutir as propostas dos eixos, em formato online, pela plataforma 51 

Google Meet. Em continuidade, Catarina fala que seria interessante fazer uma visita 52 

aos espaços direcionados à pessoa idosa, como foi realizado no evento da Secretaria 53 

de Assistência Social. Denis faz a sugestão de realizar essa visita na primeira reunião 54 

de 2022. Após, Catarina questiona se é possível conseguir dados de quantos idosos, 55 

divididos por faixa etária, existem no município; Denis fala que quando ele conseguir 56 

o mapeamento dos idosos, que conterá esses dados, ele repassará ao Conselho. Em 57 

sequência, Catarina abre a palavra para discutir sobre o ofício. Denis fala que o COEF 58 
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respondeu que desde maio, foi retirada a restrição dos idosos no uso de transporte, e 59 

que a empresa Transiratiense deve cumprir o decreto do Passe Livre dos Idosos; 60 

informa que a prefeitura abriu uma licitação para contratar outra empresa para o 61 

transporte público. Após discussão, os conselheiros presentes optaram por 62 

encaminhar um ofício ao gerente da Transiratiense, convidando o mesmo a participar 63 

da próxima reunião do Conselho, para falar sobre essa pauta. Em seguida, Catarina 64 

abre a palavra para assuntos gerais. Denis informa que recebeu um ofício da equipe 65 

que faz a avaliação dos idosos frágeis, que querem realizar uma reunião para saber 66 

os fluxos das pessoas idosas, para articular e encaminhar esses idosos para os 67 

grupos de idosos; fala que é preciso fazer uma reunião para discutir sobre as oficinas, 68 

para após, fazer uma reunião com essa equipe. Catarina fala que o José Maria entrou 69 

em contato com ela, porque ele quer fazer um grupo de idosos, como se fosse uma 70 

oficina, apresentando a história de Irati. Denis acrescenta que o José Maria o contatou 71 

também, para dizer que está muito ansioso para começar essa oficina, porque não 72 

quer perder mais nenhuma história da população idosa de Irati. Após discussão, os 73 

conselheiros presentes concordaram em realizar uma reunião no dia 09 de novembro 74 

de 2021 (terça-feira), às 13h30min, presencialmente, na sala de reuniões da Casa dos 75 

Conselhos. Sem mais assuntos a tratar, a presidente Catarina Ignez Canesso 76 

encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, 77 

lavrei a presente ata com o término às dez horas e vinte e cinco minutos, e assinei 78 

junto com a presidente. 79 


