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Ata nº072/2022. Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove 1 

horas e vinte e oito minutos, ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal dos 2 

Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), online, via plataforma Google Meet. Conselheiros 3 

presentes: Debora Cristina Pereira Prado, Catarina Ignez Canesso, Denis Cezar 4 

Musial, Sandra Martins Pacheco, Fabio Ricardo Ledesma. Participando também, 5 

representantes da Secretaria de Cultura. Registra-se a presença do oficineiro Jonatas 6 

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

Jatzek. As conselheiras Rosemary Sartori Pottker e Luiza Nelma Fillus, justificaram 8 

sua ausência. A presidente Catarina inicia a reunião cumprimentando e agradecendo 9 

a presença de todos, em seguida realiza a leitura da pauta, sendo aprovada com a 10 

inclusão de novos assuntos: prédio AMCESPAR, Transiratiense; Denuncia Caixa; 11 

Ofício ILPI; e coloca a ata nº 071/2021 para aprovação, sendo a mesma aprovada 12 

sem alterações. Após, Catarina faz uma alteração na pauta e questiona sobre o prédio 13 

da AMCESPAR, sobre a localidade e o funcionamento; Denis fala que agora eles 14 

estão localizados próximo ao Mercado Moveis e o prédio antigo está em reforma. 15 

Catarina faz a sugestão de contatar os responsáveis para saber quando o prédio será 16 

reinaugurado, todos concordam com o encaminhamento. Em seguida, Catarina 17 

pergunta se o gerente da Transiratiense se manifestou sobre a participação da 18 

reunião, porque era para ele estar presente. Denis fala que ele foi convidado, porém 19 

não participou e não justificou a ausência, porém até o momento não houveram mais 20 

denúncias dos idosos falando da passagem e foi informado para ele que está regular. 21 

Catarina fala para contatar o gerente, somente caso venham denúncias novamente. 22 

Em continuidade, Catarina faz uma reclamação sobre o atendimento da Caixa, porque 23 

ela sendo idosa teve que aguardar muito tempo na fila, sendo que tem a fila 24 

preferencial própria para pessoas idosas, e é algo que precisa ser resolvido. Debora 25 

faz a sugestão para Catarina de ela ir na ouvidoria da Caixa e fazer um documento 26 

escrito para deixar lá e depois, trazer o documento para o Conselho. Em seguida, 27 

Catarina abre a discussão sobre as reuniões serem online ou presenciais; a mesma 28 

sugere que as reuniões sejam hibridas, todos concordam com a sugestão. Após, 29 
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Catarina passa a palavra para Denis, para que o mesmo fale sobre o recurso do Banco 30 

Santander. Denis fala que o recurso já caiu na conta do fundo, sendo R$200.000,00 31 

(duzentos mil reais), agora estão adquirindo os materiais para o projeto e contratando 32 

o psicólogo e a assistente social; estão no aguardo para adaptar o espaço no Rio 33 

Bonito, para que comecem os atendimentos do Centro Dia, e no momento estão no 34 

CREAS, atendendo os idosos; acrescenta que a licitação da empresa está parada. 35 

Catarina questiona o porquê; Denis responde que é porque não tem saldo e só em 36 

março renova. Catarina questiona por quanto tempo é o projeto; Denis responde que 37 

é para um ano, mas podem tentar prologar para dois anos e inclui que caso os 38 

conselheiros queiram, pode apresentar o projeto na próxima reunião do Conselho. Em 39 

continuidade, Catarina abre a discussão para o Plano de Ações para 2022. Denis fala 40 

que é preciso definir as metas para esse ano; fala que irão apresentar algumas 41 

atividades que irão realizar com a equipe do Departamento e faz a sugestão de colocar 42 

essa pauta para a próxima reunião; todos concordam. Em seguida, Catarina passa a 43 

palavra para Denis, para que fale sobre a pauta da Cidade Amiga do Idoso. Denis fala 44 

que em março terá uma reunião presencial em Pato Branco, para o município receber 45 

o certificado; inclui que possivelmente tem uma vaga para o Conselho participar e 46 

precisa de um representante. Em sequência, Catarina fala sobre o ofício resposta da 47 

AMCESPAR. Valéria contextualiza que o ofício era sobre o funcionamento do 48 

elevador, onde parou por um dia durante o tempo de seis meses e os atendimentos 49 

continuaram normalmente, alguns que conseguiam subir as escadas foram atendidos 50 

na sala e outros foram atendidos no térreo. Em continuidade, Catarina passa a palavra 51 

para Fabio; o mesmo comenta que na ILPI existem oficinas que tem o prazo de um 52 

ano e se encerraram em fevereiro; fala que tentaram um projeto para o Ministério da 53 

Mulher, Família e Direitos Humanos, na primeira etapa foi aprovada, porém na 54 

segunda era preciso que não tivesse nenhum convenio com o Ministério e foram 55 

desclassificados; fala que terão que encerrar as oficinas ou trazer para o Conselho, 56 

para que possam dar continuidade por mais um ano; inclui que o valor do projeto é de 57 

R$45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais). Fabio fala que estão 58 
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aguardando a resposta de outro projeto que foi encaminhado para a CEDI, no valor 59 

de aproximadamente R$190.000,00 (cento e noventa mil reais).  Denis fala que existe 60 

um credenciamento com a ILPI, onde não é possível fazer um aditivo, portanto é 61 

preciso esperar vence o credenciamento e no próximo, incluir esse valor; e por causa 62 

disso, não é possível fazer esse repasse; acrescenta que podem tentar aumentar o 63 

recurso para R$20.000,00 (vinte mil reais), para manter o projeto. Fabio fala que seria 64 

muito bom aumentar o valor, porque além das oficinas o custo dos alimentos 65 

aumentou também, fora outros fatores; inclui que por Irati foi o único município que 66 

não aumentou o valor do custo, e por ficar responsável sobre os idosos vindos de 67 

outros municípios, o custo de R$500,00 (quinhentos reais) por idoso é pouco. Denis 68 

fala que é possível aumentar o valor para um salário, porem o número de idosos 69 

financiados pelo município, pode diminuir; e questiona sobre quantos idosos de outros 70 

municípios estão na ILPI. Fabio fala que aproximadamente cinco são de Inácio 71 

Martins, dez são de Fernandes Pinheiro e Rebouças 10 também. Denis fala que esse 72 

argumento pode ser utilizado para tentar aumentar o valor, porque Fernandes Pinheiro 73 

já custeia com um salário mínimo os idosos, justificando o aumento. Fabio acrescenta 74 

que não há mais vagas dentro da ILPI, sendo outro problema que precisa ver 75 

verificado, casos que já foram conversados com Denis; e faz a sugestão de marcar 76 

uma reunião extraordinária para discutir sobre essa questão, com a Juliana, Catarina 77 

e Denis, todos concordam. Em continuidade, Catarina abre a palavra para assuntos 78 

gerais. Denis comenta que com a licitação, já irão comprar o notebook para que a 79 

presidente Catarina possa utilizar e posteriormente ficará disponibilizado na Casa dos 80 

Conselhos; inclui que irão comprar mais cadeiras e um aparelho de microfone e som, 81 

no valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), para a Casa dos Conselhos. Sem 82 

mais assuntos a tratar, a presidente Catarina Ignez Canesso finaliza a reunião 83 

agradecendo a presença de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata 84 

com o término às dez horas e seis minutos e assinei junto com a presidente. 85 


