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Ata nº071/2021. Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 1 

nove horas e vinte e dois minutos, ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal 2 

dos Direitos da Pessoa Idosa  (CMDPI), na sala de reuniões da Casa dos Conselhos 3 

– anexa ao CAM. Conselheiros presentes: Denis Cezar Musial, Catarina Ignez 4 

Canesso, Rosemary Pottker e Debora Cristina Pereira Prado. Registra-se a presença 5 

do oficineiro Jonatas Gutervil. Presente também, a estagiária da Casa dos Conselhos, 6 

Valéria Ruppel Jatzek. A presidente Catarina inicia a reunião cumprimentando e 7 

agradecendo a presença de todos, em seguida realiza a leitura da pauta, sendo 8 

aprovada sem a inclusão de novos assuntos; e coloca a ata nº 070/2021 para 9 

aprovação, sendo a mesma aprovada sem alterações. A conselheira Rosemary 10 

questiona se o ofício para o gerente da Transiratiense foi encaminhado, conforme a 11 

última reunião do Conselho, e Valéria responde que o ofício foi protocolado, mas não 12 

comunicaram nada sobre não poderem participar. Denis faz a sugestão de convidar o 13 

gerente da Transiratiense para a primeira reunião de dois mil e vinte e dois, em 14 

fevereiro. Todos concordam com a sugestão. Em continuidade, Catarina passa a 15 

palavra para o Denis, que apresenta a prestação de contas do Fundo Municipal do 16 

Idoso; comenta que foram pagas todas as contas, e atualmente o saldo do Fundo é 17 

de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mas no final do ano vão receber mais 18 

R$200.000,00 (duzentos mil reais) do projeto do Banco Santander. Debora questiona 19 

Denis sobre para onde irão destinar esse dinheiro, e Denis responde que os 20 

R$200.000,00 (duzentos mil reais) já estão destinados para o projeto do Centro Dia e 21 

os R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) é livre para destinação; informa também 22 

que conversou com algumas empresas sobre destinar dinheiro para o Fundo 23 

Municipal do Idoso, como a ACOME e a FOBRÁS; e solicita que caso os conselheiros 24 

saibam de mais uma empresa que queira colaborar, manifestem para que ele possa 25 

entrar em contato. Debora questiona sobre o rendimento do Fundo, e Denis responde 26 

que teve em média R$1.600,00 (mil e seiscentos reais). Debora questiona sobre qual 27 

entidade receberá o programa do Centro Dia, e Denis diz que é no Centro de 28 

Convivência, e explica como será realizada a destinação para o Complexo do Idoso 29 
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no CTG e do Centro Dia no Centro de Convivência, apontando as diferenças de um 30 

para o outro. Debora pergunta para Denis se o Departamento permanecerá no Parque 31 

Aquático; Denis responde que seria interessante inserir o Departamento no Complexo 32 

do Idoso e deixar aquele local para o Centro Dia. Após, Debora explica a diferença 33 

entre o Centro Dia, Complexo do Idoso e o Condomínio do Idoso; em seguida os 34 

membro discutem sobre as obras e suas finalidades. Por fim, decidem que é preciso 35 

que o Conselho acompanhe as obras, para que os serviços permaneçam e os locais 36 

sejam muito bem utilizados. Após, Catarina solicita a aprovação da prestação de 37 

contas do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, sendo o mesmo aprovado por todos. 38 

Em continuidade, Catarina pauta sobre o Plano Municipal Decenal dos Direitos da 39 

Pessoa Idosa. Denis informa que foram construídas propostas de forma coletiva com 40 

as Secretarias e Sociedade Civil, para o município; realiza a leitura do Plano, 41 

apresentando os itens e as propostas de cada eixo; acrescenta que o Plano foi 42 

encaminhado no grupo do Conselho, caso queiram ver mais detalhadamente. 43 

Catarina questiona sobre onde coletaram os dados para o Plano; Debora responde 44 

que a base de dados foi do Cadastro Único. Denis informa que já obtiveram os dados 45 

da vacinação dos idosos, que totalizou 6.919 idosos (seis mil novecentos e dezenove) 46 

idosos. Rosemary questiona de que forma foram utilizados os dados da Universidade 47 

de Pato Branco. Denis diz que eles deram apoio para realizar o plano, onde o pessoal 48 

da Universidade acompanhava as ações. Denis fala que a cada seis meses será 49 

realizado o monitoramento do Plano, onde o Conselho é responsável por essa área e 50 

tem o objetivo de contatar a Secretaria para saber como está o andamento das 51 

propostas; inclui que se for preciso, também podem adicionar ou alterar propostas 52 

depois. Após, Catarina solicita a aprovação do Plano Municipal Decenal dos Direitos 53 

do Idoso, sendo o mesmo aprovado por todos. Em seguida, Catarina abre a palavra 54 

para falar do retorno das oficinas. Debora diz que algumas oficinas já iniciaram na 55 

semana da reunião; ainda precisa ser conversado com o José Maria Araújo sobre a 56 

oficina dele, e também conversar com a presidente Catarina, para ela iniciar a oficina 57 

de ping-pong. Em continuidade, Denis fala sobre as atividades do Departamento, onde 58 
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já iniciaram a entrega do segundo material de atividades; após, fala sobre o 59 

mapeamento da Cidade Amiga do Idoso; informa que já conseguiram a base de dados 60 

dos idosos com a vigilância, e no próximo ano iniciarão as entrevistas com a 61 

população idosa, para em 2023 lançar este mapeamento. Em seguida, Catarina fala 62 

sobre o calendário de reuniões; questiona se todos concordam em permanecer no 63 

mesmo dia e horário (primeira terça-feira do mês, às 09h00min), e todos concordam. 64 

Em continuidade, Fabio questiona sobre o prédio da AMCESPAR, porque escutou 65 

relatos sobre a falta de acessibilidade do local; Denis comenta que ocorreu uma 66 

conversa dentro da reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 67 

Deficiência, e foi chamado o responsável pelo prédio, que informou que o elevador 68 

está em funcionamento, irão adaptar como podem o local e que o prédio atual onde 69 

estão, é provisório; Denis faz a sugestão de encaminhar um oficio para a AMCESPAR 70 

sobre essa questão, e todos concordam. Após, Fabio faz uma apresentação sobre o 71 

Plano de Trabalho da ILPI, inclui que o projeto totaliza R$200.000,00 (duzentos mil 72 

reais), para adquirir materiais permanentes, para a realização de oficinas e 73 

contratação de profissionais; em seguida solicita que o Conselho aprove o mesmo. 74 

Catarina coloca para aprovação o Plano de Trabalho da ILPI, sendo aprovado por 75 

todos. Em continuidade, Fabio informa que a Instituição de Longa Permanência para 76 

Idosos abriu para visitas de pessoas que tenham vínculo com o idoso; inclui que para 77 

isso estão seguindo as normas de segurança contra a COVID-19. Catarina questiona 78 

se houve muitos casos dentro da ILPI, e Fabio responde que houve três casos com 79 

suspeitas, mas todos negativados, somente profissionais positivaram. Em seguida, 80 

Denis fala sobre a Lei dos Serviços, onde a intenção é formalizar todos os serviços 81 

que oferecem no Departamento da Política da Pessoa Idosa em lei municipal; e realiza 82 

uma breve apresentação sobre o projeto de lei; acrescenta que a equipe do 83 

Departamento está elaborando três projetos de lei envolvendo o público idoso. Após, 84 

Catarina coloca o projeto de lei para aprovação, sendo o mesmo aprovada por todos. 85 

Em continuidade, Catarina questiona se é possível custear o deslocamento enquanto 86 

presidente do Conselho, pois fora as reuniões, precisa ir para vários lugares; Denis 87 
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responde que é preciso constar essa ideia em lei municipal, porque é um cargo 88 

voluntario e até o momento não existe nenhuma lei que cite isso. Sem mais assuntos 89 

a tratar, a presidente Catarina Ignez Canesso finaliza a reunião agradecendo a 90 

presença de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata com o término às 91 

onze horas e doze minutos e assinei junto com a presidente. 92 


