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Ata da Reunião Extraordinária  do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa (CMDDPI) do mês de Setembro  do ano de 2009, realizada no dia oito  no Auditório da 
Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania situada à Rua Aureliano Coutinho nº 
oitenta e um, segundo andar, Centro, Petrópolis, RJ, com início previsto para as dezessete 
horas convocada pela Presidente Gabriela de Almeida Falconi através do DO de número 
3333  de 04 de setembro de 2009 página 2,  tendo como assuntos de pauta: Fechamento da 
Programação da Festa do Idoso; A Reunião efetivamente teve início em primeira 
convocação às dezessete horas e quinze  minutos.  Registraram sua presença em livro 
próprio para tal fim seis Conselheiros Titular ou Suplentes no exercício da titularidade do 
Poder Público, cinco  Conselheiros Titulares ou Suplentes no exercício da titularidade da 
Sociedade Civil e dois visitantes. Ao iniciar os trabalhos, a Presidente deu as boas-vindas e 
abriu a plenária agradecendo a presença de todos.  A presidente abre a reunião e explica. 
que a idéia principal é poder juntar todas as secretarias que tenham programas e atividades 
com idosos junto com o CMDDPI. Fala sobre a reunião realizada na Fundação de Cultura e 
Turismo e apresenta a programação. No dia 27/09/09 haverá o Encontro da Maturidade no 
Clube Petropolitano às 9h promovido pela Silvana Coelho e Missa na Catedral São Pedro de 
Alcântara celebrada pelo Bispo Dom Filipo Santoro às 18:30; No dia 28/09/09 o evento 
realizado pela Universidade Estácio de Sá no Campus do Bingen de 14:00 às 17:00 horas, 
com desfile de modas com as idosas, Workshop sobre Nutrição, Workshop Divulgação 
Estatuto Idoso, Apresentação Coral do Meu Tempo, - Atividades de Fisioterapia e Educação 
Física. No dia 29/09/09 no Palácio Crista Ginástica Chinesa com Sônia Pollaco às 09:30 
horas e evento realizado pelo INPAS na Fundação de Cultura e Turismo com os Servidores 
Aposentados de 09:00 às 12:00 hora. Na Fábrica do Saber neste mesmo dia o evento da 
Secretaria de Educação de 09:00 às 11:00 horas  Seminário Qualidade de Vida e 
apresentação do Coral da LBV e Desfile de Abertura dos 2º Jogos Internos da Melhor Idade  
com público alvo: as 200 senhoras que fazem parte do projeto. No dia 30/09/09 o evento 
realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer na Fábrica do Saber Olimpíada da Melhor 
Idade das 13:00 às 16:00. No dia 01/10/09, o Dia Nacional do Idoso o Conselho apresenta o 
tema Idade a Dona do Tempo. Os parceiros na realização deste evento são fundação de 
cultura e turismo, secretaria de saúde, secretaria de trabalho assistência social e cidadania,  
universidade católica de petrópolis e oab, universidade estácio de sá, terapias integradas de 
petrópolis, lar são joão de deus, recanto da melhor idade - aconchego, petropolitano futebol 
clube. a programação proposta é  mesa de abertura, às 10:00h homenagens do cmddpi sr. 
Nicola Batelli, dr. João de castro, professor Hugo cross, sr. Philippe Guédon,sra. Helena 
Câmara Nassif, sr. João Mendes, sra. Cirlei Meira Braga, prof. Paulo Machado da Costa e 
Silva, anvfeb – Associação Nacional dos Veteranos da Força dos Expedicionários Brasileira. 
Gabriela explica um pouco de cada homenageado e pede aos conselheiros que fizeram a 
indicação que enviem o histórico para que seja lido no dia do evento. Segue lendo a 
programação: às 10:30h – Alongamento UCP – Profa. Marília Leon e profa. Fabiana 
Scartoni às 11:00h –  Brincando com o Tempo com Ana Lúcia da Coordenação do Idoso da 
Secretaria de Saúde e às 11:30h - Grupo de dança dos Parksonianos – UCP – Profa.Ada de 
12:00 às 13:00 intervalo para almoço às 13:15h o  Coral Usimed, às 13:45h – Brincando 
com a Memória com Ana Lúcia da  Coordenação do Idoso, 14:30h Apresentação Teatral. 
Catarina pede a palavra e explica que a escola que fará esta atividade apresentará uma 
peça sobre o estatuto do idoso. Depois haverá apresentação do  Coral Protempore com o 
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Maestro Paulo Afonso. Gabriela explica que ainda vai tentar conseguir musica para dançar. 
Lilia complementa que já foi pedido à Fundação de Cultura sonorização e a contratação de 
um DJ para colocar a música mas que não temos resposta ainda.  Carlos Jorge da Setrac 
contesta a programação achando que está muito longa, mas todos dizem que estão 
envolvidos e não terá problema. Gabriela pede que a Setrac leve informações sobre o 
Benefício de Prestação Continuada, pois acha um serviço importante. Alexandra diz que o 
transporte do Coral do Meu tempo para o dia do evento da Estácio ainda está em aberto  e 
pergunta se a Setrac não poderia levar os idosos. Carlos Jorge se compromete a ver a 
disponibilidade do carro e dá uma resposta depois, mas acredita que não haverá problema. 
Catarina apresenta a proposta de fazer atividades nas escolas e dentro das instituições de 
longa permanência cuja programação é durante a semana do dia 01/10 a 08/10 serão 
realizadas atividades voltadas para os idosos que se encontram nas Instituições de Longa 
Permanência de Petrópolis. Serão apresentados trabalhos com teatro, música, leitura entre 
outros. A campanha  “Eu  Respeito os Idosos”  terá também concurso de poesia “Vamos 
Respeitar os Idosos” nas categorias infantil, juvenil e Adulto-Aluno e concurso de desenho: 
“Direito dos Idosos” nas categorias pré-infantil, infantil Juvenil. A premiação Catarina informa 
que está tentando conseguir a Fundação de Cultura, mas ainda está dependendo de 
confirmação assim como as medalhas para a premiação. Gabriela complementa que a 
Secretaria de Saúde estará com a exposição dos trabalhos dos PSF e que a conselheira 
Magda levará para o evento Shiatsu Express. Gabriela pergunta a professora Josília se já 
teve resposta do Petropolitano e ela responde que foi surpreendida por um email do 
Petropolitano cobrando pelo espaço, mas que ela ainda irá conversar com presidente do 
Clube para ver se consegue o espaço gratuitamente. Catarina explica que acha difícil, pois 
trabalha com eles há muito tempo e gratuitamente ela acredita que não será possível. 
Sugere que tenhamos uma segunda opção. Gabriela também informa que está tentando 
conseguir uma filmagem das atividades dos idosos de Petrópolis mas ainda não tem nada 
confirmado. A plenária vota e aprova a programação apresentada, assim como os itens que 
ainda faltam confirmação. Sr. Gabriel lembra que idoso gosta de dança e comida e é 
justamente o que não estamos apresentando. Gabriela lembra que está aguardando a 
confirmação de um coffe break oferecido por um parceiro, mas ainda não tem notícia, assim 
como os refrigerantes. Virginia diz que vai levar para o gabinete a proposta dos 
refrigerantes. A presidente pergunta se mais algum conselheiro deseja fazer propostas ou 
dar sugestões. Nada sendo acrescentado a presidente encerra a reunião ordinária às 
dezenove horas e agradece a todos a sua presença. Ata redigida pela presidente Gabriela 
Falconi, e, estando conforme, vai assinada pela mesma e pelos demais Conselheiros. 
Petrópolis, dia oito de Setembro de dois mil e nove.  


