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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
(CMDDPI) do mês de Agosto do ano de 2009, realizada no dia dezoito  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 e trinta minutos, convocada pela Presidente Gabriela de Almeida Falconi através do 
DO de número 3318  de 14 de Agosto de 2009 página 2,  tendo como assuntos de pauta: 
primeiro: Programação da Festa do Idoso; segundo: Cadastramento das ILPI (Instituições de 
Longa Permanência para Idosos) no CMDDPI e terceiro: Assuntos Gerais. A Reunião 
efetivamente teve início em primeira convocação às dezessete horas e cinqüenta  minutos.  
Registraram sua presença em livro próprio para tal fim sete Conselheiros Titular ou 
Suplentes no exercício da titularidade do Poder Público, seis  Conselheiros Titulares ou 
Suplentes no exercício da titularidade da Sociedade Civil. E um visitante. Ao iniciar os 
trabalhos, a Presidente deu as boas-vindas e abriu a plenária agradecendo a presença de 
todos.  A presidente abre a reunião fazendo a solicitação à plenária que a devido ao atraso 
no início da reunião a leitura da ata do mês de julho seja feita na próxima reunião ordinária. 
A plenária aprova a solicitação e imediatamente é aberto o primeiro item de pauta 
programação da festa do idoso . Gabriela informa que a idéia principal é poder juntar todas 
as secretarias que tenham programas e atividades com idosos junto com o CMDDPI e 
promover a Semana do Idoso. Segue informando que o projeto da maturidade da Silvana 
Coelho terá o dia inteiro de atividades no Petropolitano Futebol Clube no dia 27 de 
setembro,  a secretaria de educação terá atividade no dia 29 de setembro, mas ainda não 
divulgou o fechamento da programação cujo responsável é o professor Valois. A secretaria 
de esportes e lazer terá a olimpíada da melhor idade no dia 30 de setembro e que estão 
previstos jogos. O CMDDPI terá o dia 01 de Outubro para fazer suas atividades. A 
presidente então pede a participação da plenária para a elaboração da programação. A 
conselheira Alexandra diz que pode fazer um desfile de moda com algumas idosas. A 
professora Josília dá idéia de fazermos no Petrpolitano Futebol Clube e se compromete a 
tentar conseguir o clube gratuitamente. A profa Catarina dá a idéia de fazer um concurso de 
poesias e um de desenhos nas escolas, assim como atividades dentro das ILPI. Se 
compromete a ficar responsável por estas atividades. A plenária concorda com essas 
atividades. A Dra. Vânia também dá a sugestão de fazermos o evento na praça da liberdade 
informa que a coordenadoria do idoso pode participar com oficina da memória e os PSF que 
desenvolvem atividades com idosos. A prof. Josília também fala da dança dos parkisonianos 
da prof Ada da Ucp e também da dança sênior do Rio de Janeiro. Gabriela apresenta a idéia 
de fazermos uma filmagem junto com os alunos de comunicação da universidade Estácio de 
Sá mostrando tudo o que há para o idoso fazer em Petrópolis desde baile, passando pelos 
PSF, jogos e ginástica. Seguem as sugestões e a conselheira Lilia se propõe a ajudar na 
organização.Todas as sugestões são anotadas e é marcada uma reunião onde será 
formada uma comissão de organização da festa para o dia 25 de agosto na Fundação de 
Cultura para a discussão e a elaboração da primeira versão da programação da festa. Sr. 
Gabriel lembra que deve ser providenciado um lanche pois os idosos não podem ficar muito 
tempo sem comida. Carlos propõe que sejam feitas atividades somente à tarde e Gabriela 
diz que temos de trazer as sugestões para os homenageados pelo CMDDPI, pois já é uma 
tradição homenagearmos pessoas que realizam atividades para os idosos e servem como 
exemplos. Alguns nomes são sugeridos e após a reunião da comissão de organização e a 
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elaboração do pré-projeto da festa será marcada uma reunião extraordinária para a 
aprovação final da grade de programação e dos homenageados. A plenária aprova a 
sugestão e fica combinado a reunião e se oferecem para participar as Conselheiras Lilia 
Flores, Alexandra Volpato, Dra. Vânia Badin, Profa Josília, Profa. Marília Leon, Gabriela 
Falconi e os conselheiros Gabriel Weinem e Marcelo Maddock. Serão convidados os 
representantes da Secetaria de Educação e da Secretaria de Esportes e lazer. Devido ao 
debate ter-se alongado, a presidente solicita autorização da plenária para que os outros dois 
itens de pauta sejam transferidos para outra reunião. A plenária aprova a proposta e a 
presidente encerra a reunião ordinária às dezenove horas e dez minutos 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 dezoito de Agosto de 
dois mil e nove.  


