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Ata n°075/2022. Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte 1 

e dois, às quinze horas e quarenta e um minutos, reuniram-se na Casa dos Conselhos, 2 

situada na Rua Coronel Pires, 826, para uma reunião do Conselho Municipal de 3 

Direitos da Pessoa Idosa, os seguintes participantes: Moisés Neves, Denis Cezar 4 

Musial, Catarina Ignez Canesso, Valéria Ruppel Jatzek, da Casa dos Conselhos e 5 

André Demczuk, Secretário de Esportes de Irati. Catarina fez a abertura da reunião, 6 

trazendo a ideia de uma Olimpíada para os idosos dos bairros, com jogos de boliche, 7 

bocha, dominó, canastra, truco, tênis de mesa, etc. Comenta também que essa 8 

olimpíada era realizada na UNICENTRO anteriormente. André falou que essa ideia é 9 

muito válida e que pode ser feito em dois dias, num final de semana, para que ele ou 10 

alguém como coordenador possam estar presentes, acompanhando todo o 11 

desenvolvimento desse evento. Falou também que precisa ser divulgado, para que os 12 

idosos escolham qual modalidade participarão, e que eles já possam ir treinando para 13 

essa competição. Denis falou que se fizerem duplas, podem envolver mais 14 

participantes, e perguntou se já têm alguma previsão de data para o evento; sugeriu 15 

o mês de setembro, e também que o Conselho compre troféus e se organizem para 16 

que tudo aconteça da melhor forma, comentando que possuem 400 kits de jogos para 17 

os idosos, que poderão ser aproveitados para esse fim. André falou que definirá um 18 

coordenador para acompanhar esses jogos, e definirá a data conforme a agenda do 19 

município, quais as modalidades que representarão, e a distribuição de prêmios. 20 

André deu a sugestão de que cada pessoa idosa possa participar de duas 21 

modalidades e que cada sorteado poderá escolher sua equipe. Moisés sugeriu a data 22 

dos dias dezessete e dezoito de setembro. André e Denis trocaram ideias para a 23 

confecção de camisetas aos participantes, medalhas de participação e também uma 24 

premiação aos ganhadores da competição. Denis lembrou que tem também o material 25 

de divulgação e pode ser apresentado ao Conselho, e falou que precisam se organizar 26 

para abrir licitação de camisetas, de medalhas e troféus, lanches, enfim, tudo o que 27 

for necessário para esse evento. André se propôs a apresentar esse projeto ao 28 
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Conselho, definir a data, local, modalidades, estimativa de pessoas e de custo, total 29 

de vagas, premiação; sugeriu o Parque Aquático para a realização desse evento, 30 

centralizando assim, todos os jogos num só espaço. Todos trocaram ideia a respeito 31 

desse evento, o que podem incluir, o que é necessário, as regras a serem definidas, 32 

a diversão e a competição. André cita que morou em Bituruna, e lá eles realizam a 33 

OLIMBAIRROS, que é uma olimpíada entre os bairros, o qual fazem a abertura com 34 

algum espetáculo e a semana toda há a realização dos jogos. E no domingo fazem a 35 

finalização com premiação e encerram com alguma apresentação, em que cada bairro 36 

escolhe duas apresentações para fazer, podendo ser: contação de piadas, trazer uma 37 

dupla para cantar, etc. Catarina citou que assistiu em Camboriú um encerramento de 38 

evento dos idosos, e que podiam trazer essa ideia para esse evento de Irati. André 39 

falou que vai fazer um relatório de tudo, e Denis diz que já vai se organizando a 40 

respeito das licitações e demais ações necessárias. Foi encerrada a reunião às 41 

quatorze horas e vinte e cinco minutos. Sem mais nada a tratar, eu Marilene G. 42 

Taborda, lavrei esta ata e assino juntamente com a presidente Catarina Ignez 43 

Canesso. 44 


