
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, as dez horas e 

trinta minutos, reuniram se de forma hibrida os membros do Conselho Municipal 

de Direitos da Pessoa Idosa de Pontal do Paraná, sendo presencialmente no 

CRAS de Ipanema a Senhora Maria Glaci Pinheiro, a secretária Iva Maria 

Ronahak Lindner e o Senhor Plinio Aguiar, ao mesmo tempo via Meet Geraldo 

Borges da Silva Junior, Camila Carolina da Silva Porto e Khatia Salomão, tendo 

como pauta o Calendário das reuniões ordinárias do ano de dois mil e vinte e 

dois; Nova composição não governamental para substituição por ocorrência de 

falecimento de membros; Encontro Paranaense de Idosos dois mil e vinte e dois; 

EBAPI – Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa; Criar um novo grupo no 

WhatsApp. A presidente fez a abertura da reunião dando boas vindas a todos 

logo em seguida passou a palavra para esta secretária que iniciou com a 

solicitação de sugestões para o dia da semana, horário e local das reuniões 

ordinárias, após manifestações por unanimidade foi decidido que as reuniões 

ordinárias do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa serão todas as 

penúltimas quintas feiras do mês, as nove horas, no CRAS de Ipanema. Na 

sequência foi apresentado e lido o convite do SESC Caiobá para a participação 

da abertura do Encontro Paranaense do Idoso dois mil e vinte e dois que será 

levado para o conhecimento do Secretária da Assistência para viabilizar a 

participação da presidente do Conselho no evento. O próximo assunto foi o 

recebimento do ofício zero, zero um dois mil e vinte e dois, assinado pelo 

presidente da Associação da Melhor Idade Estrela do Mar, Senhor Airton 

Jonsson, presidente onde comunica a substituição dos conselheiros que 

representam a associação, tendo em vista o falecimento do Senhor Edson 

Roberto Machado, sendo os atuais indicado como titular o Senhor Edimaldo 

Cabocolino da Silva e a suplente Edite Forbeci Mendes. Com a palavra a 

Senhora Khatia representante da Secretaria da Assistência falando sobre EBAPI 

– Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, um programa do Governo do Estado 

do Paraná cujo foco é a pessoa idosa, a qualidade de vida, fortalecimento do 

Conselho da Pessoa Idosa, o primeiro passo é a adesão, já foi feito, o segundo 

passo e a comprovação da existência do Conselho, já encaminhado, 

aguardando, como terceiro passo o diagnostico com três etapas, sendo as duas 

primeiras para compilação de dados e a terceira um levantamento junto aos 

próprios idosos sobre as necessidades e demandas, esta etapa será através dos 

CRAS que já atendem os Idosos do Município nos encontros semanais, depois 

estabelecer as metas e ações, aliar ao Plano Municipal para a Pessoa Idosa, 

finalmente a construção do Plano Estratégia Brasil da Pessoa Idosa do Município 

de Pontal do Paraná que deverá ser apresentado ao Conselho para aprovação. 

Por fim eu Iva Maria, secretária do Conselho sugeri a abertura de um novo grupo 

no WhatsApp uma vez que no atual a administradora era a Senhora Jara, já 

falecida, acatado pelos conselheiros, a Khatia Salomão solicitou que seja 

adicionada no novo grupo para facilitar a apresentação e esclarecimentos de 

programas, Sem nada mais a tratar a presidente agradeceu a presença de todos 

e eu Iva Maria Ronahak Lindner, secretária do Conselho redigi e assino a 

presente ata. 

 



 

  


