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Ata n°074/2022. Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte 1 

e dois, às nove horas e sete minutos, estiveram presentes na Casa dos Conselhos, 2 

situada à Rua Coronel Pires,826, para uma reunião extraordinária do Conselho 3 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, os seguintes participantes: Catarina Ignez 4 

Canesso, Fábio Ricardo Ledesma, Denis Cezar Musial, Eugênio Demczuk e Valéria 5 

Ruppel Jatzek, da Casa dos Conselhos. Fábio iniciou explicando que havia pedido 6 

uma reunião com o Conselho, com o intuito de dar continuidade ao assunto das 7 

oficinas. Explica que não conseguiram o projeto com o governo, pois o cronograma 8 

acabou atrasando devido a pandemia, e com isso, os oficineiros ficaram 9 

impossibilitados de entrar nas instituições. Como a agenda atrasou, quando 10 

conseguiram passar na seleção, ao chegarem na celebração do convênio, já havia 11 

um outro nesse Ministério, e como não podia ter mais que um, o projeto foi 12 

desclassificado. Porém, sabendo da importância para eles, foi feito o projeto, para 13 

viabilizar as verbas pelo Conselho, via Fundo do Idoso. Como foi sugerido que se 14 

pedisse o aumento do repasse para esses fins, Fábio comentou que segundo fontes 15 

que a Juliana lhe repassou, na tabela dos municípios de Irati, Rebouças, Inácio 16 

Martins e Fernandes Pinheiro, comparando esses dados com a quantidade de idosos, 17 

Irati está bem defasado por ter mais moradores que outras cidades. Denis comentou 18 

que hoje a prefeitura de Irati repassa quinze mil reais mensais, falou também que 19 

pensou em solicitar esse aumento que foi dado sobre tudo, como comida, gasolina, 20 

etc, tentando um aumento mensal, porque esse credenciamento já está prestes a 21 

finalizar. Fábio falou que realmente o cálculo de investimento foi feito antes da 22 

pandemia e que está bem defasado, pois não foi refeito os cálculos depois da 23 

pandemia, e, tudo subiu absurdamente. Fábio comenta também que o último cálculo 24 

que a Juliana repassou foi de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), que vinha 25 

da capela, e que depois do incêndio não foi mais repassado, impactando ainda mais 26 

nas contas, porque esse valor precisa ser investido na reforma da mesma. Eugênio 27 

diz acreditar que vai uns vinte dias para terminar a Capela Santa Rita, porque a 28 
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estrutura do telhado já está quase pronta. Catarina perguntou a Fábio quantos 29 

funcionários o Asilo compõe. Ele respondeu que atualmente são vinte e seis. E que 30 

foram dispensados o educador físico e o profissional de artes. Fábio cita que a quantia 31 

de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais é destinado ao pagamento dos 32 

funcionários, já com os impostos. Denis fala que esse credenciamento precisa ser 33 

mantido até finalizar, e assim que vencer, já se deve pensar nesses novos pedidos de 34 

reajustes, justificando que os repasses de outros municípios é de um valor estimado 35 

em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), e que Irati investe quinhentos reais por morador, e 36 

que pagam apenas por trinta, sendo atualmente quarenta e três moradores. Fábio 37 

falou que no ano passado ainda receberam do Conselho uma verba destinada pelas 38 

empresas para a instituição, e que foi comprado produtos de limpeza, mas agora subiu 39 

muito e vão precisar comprar novamente esses produtos. Falou também que quando 40 

vem solicitação do fórum, já vem destinado o que fazer com esse dinheiro, e que não 41 

tem opção de escolha. Finalizando a reunião, Denis fala que vão esperar vencer o 42 

credenciamento e logo em seguida, fazer o pedido do reajuste, e na sequência, avisar 43 

e encaminhar à Juliana. Fábio fala que já conversou com a Juliana sobre a tabela das 44 

receitas e trará na próxima reunião do Conselho. A reunião foi encerrada às nove 45 

horas e trinta e um minuto. Sem nada mais a tratar, eu Marilene G. Taborda, lavrei 46 

esta ata e assino juntamente com a presidente Catarina Ignez Canesso. 47 

 48 


