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Ata nº073/2022. Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às treze 1 

horas e quarenta e quatro minutos, ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal 2 

dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), de modo híbrido, sendo presencialmente na 3 

Casa dos Conselhos Municipais, e online via plataforma Google Meet. Conselheiros 4 

presentes: Catarina Ignez Canesso, Rosemary Sartori Pottker, Denis Cezar Musial, 5 

Fabio Ricardo Ledesma, Luiza Nelma Fillus. Registra-se a presença do oficineiro 6 

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

Ruppel Jatzek. A presidente Catarina inicia a reunião cumprimentando e agradecendo 8 

a presença de todos, em seguida realiza a leitura da pauta, sendo aprovada sem a 9 

inclusão de novos assuntos, e coloca a ata nº072/2022 para aprovação, sendo a 10 

mesma aprovada sem alterações. Em seguida, Catarina abre a palavra para falar 11 

sobre a Cidade Amiga do Idoso. Denis comenta que no dia 28 de março irão receber 12 

o certificado da ONU de Cidade Amiga do Idoso, em Curitiba; serão 12 municípios que 13 

irão receber a certificação, e o governador fará a entrega; e inclui que avisará se for 14 

preciso algum representante do Conselho acompanhar. Em continuidade, Catarina 15 

abre a palavra para discutir sobre a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Denis 16 

fala que o município aderiu a estratégia e é bem parecida com a Cidade Amiga do 17 

Idoso; já estão avançando, preenchendo as informações e irão receber recurso com 18 

base na Estratégia, ou seja, quanto mais o município alimentar esse sistema, é 19 

possível que recebam mais recursos. Catarina questiona Denis sobre o que é o 20 

“Estratégia”; Denis responde que é um programa criado pelo Governo Federal, que 21 

estimula os municípios a criar seus Planos e Conselhos. Catarina questiona Denis 22 

sobre quando serão iniciadas as obras do Complexo Social do Idoso, no CTG; Denis 23 

responde que já iniciaram. Catarina questiona Denis se as moradias do Condomínio 24 

dos Idosos estão sendo feitas, e Denis responde que já estão finalizando. Catarina 25 

questiona quais são os requisitos para participar do Condomínio; Denis fala que os 26 

idosos deverão fazer o cadastro no site da COHAPAR, mas ainda não foi feita a 27 

seleção; inclui que um dos critérios é não ter imóvel no nome e viver em Irati por até 28 
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dois anos, precisando comprovar tudo isso na hora que for chamado. Denis faz a 29 

sugestão de convidar a Habitação para participar da próxima reunião, para explicar 30 

sobre essa questão, e todos concordam com a sugestão. Luiza aponta sobre a 31 

questão do idoso querer levar a família para morar no condomínio junto com ele; Denis 32 

responde que existe uma cláusula onde o idoso só poderá levar o filho, caso o idoso 33 

seja curatelado, e é preciso que comprove isso também. Após, Catarina questiona se 34 

há algum assunto pendente da última reunião do Conselho. Valéria responde que foi 35 

encaminhado um ofício à AMCESPAR perguntando do prédio, mas ainda não chegou 36 

o ofício resposta. Em seguida, Catarina abre a palavra para assuntos gerais. Fabio 37 

comenta que a equipe da ILPI solicitou uma reunião com o CMDPI, para conversar 38 

sobre as oficinas da instituição, pois elas se encerram na semana anterior à reunião; 39 

após, os presentes decidem por realizar uma reunião extraordinária no dia 24 de 40 

março, às 09h00min, na Casa dos Conselhos, com a equipe da ILPI, presidente e 41 

vice-presidente. Em continuidade, Rosemary questiona sobre as oficinas elaboradas 42 

pelo Conselho, que estavam sendo realizadas no fim do ano passado; Denis responde 43 

que estão discutindo o retorno, onde já ocorreu uma reunião com a equipe do 44 

Departamento da Política da Pessoa Idosa, para retornar as oficinas depois do 45 

carnaval; fala que eles entrarão em contato para falar sobre isso; informa que no dia 46 

08 de março terá uma caminhada matinal com os idosos, no Parque Aquático, e 47 

convida as presentes para participar. Catarina informa que terão oficinas de 48 

informática na Praça Céu, para crianças, adolescentes, jovens e idosos; e fala que 49 

quem tem interesse, deve realizar a inscrição, pois há um limite de pessoas na turma. 50 

Denis faz a sugestão de convidar a Secretaria de Esporte para a próxima reunião, 51 

para conversar sobre as olimpíadas dos idosos, e todos concordam. Após, Rosemary 52 

questiona se a próxima reunião será híbrida ou presencial, todos concordam para que 53 

seja presencial. Em seguida, Luiza faz a divulgação de uma apresentação no Centro 54 

Cultural Denise Stoklos, no dia 02 de abril, às 14h00min, do grupo Irati, onde irão 55 

apresentar textos da semana de arte moderna; inclui que irá mandar o convite no 56 
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grupo do WhatsApp do CMDPI. Denis faz a sugestão de colocar nas olimpíadas algo 57 

relacionado a fazer poemas ou haicais. Luiza fala que já existe um grupo de 58 

trovadores, e seria interessante colocá-los nas olimpíadas também. Denis 59 

complementa dizendo que caso precisem de uma editora para os textos produzidos, 60 

a Secretaria de Assistência tem uma. Catarina faz a sugestão de convidar o grupo de 61 

música que se apresentou na inauguração da UATI para se apresentar nas 62 

olimpíadas. Sem mais assuntos a tratar, a presidente Catarina Ignez Canesso finaliza 63 

a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a 64 

presente ata com o término às quatorze horas e vinte e quatro minutos e assinei junto 65 

com a presidente. 66 


