
 
 

Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa 
CMDDPI  – Petrópolis 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI) do 
mês de Fevereiro do ano de 2009, realizada no dia dezenove de fevereiro 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 3.202 do dia quatorze de 
Fevereiro  de dois mil e nove página um,  tendo como assuntos de pauta: primeiro: Apresentação dos 
novos membros do poder público; segundo apresentação do calendário de reuniões ordinárias para o 
ano de dois mil e nove; terceiro: Intervenção do Ministério Publico na Associação Recanto da 3ª idade; 
quarto  eleição das comissões permanentes de trabalho e quinto assuntos gerais. A Reunião 
efetivamente teve início em segunda convocação após ter sido esgotado o prazo de quinze minutos da 
primeira convocação, quando, então, segundo o Regimento Interno do Conselho, em seu Artigo vinte e 
quatro, Parágrafo primeiro, já havia o quorum necessário de Conselheiros. 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 além 
de dois visitantes do Ministério Público, com ausência registrada a Fundação de Cultura e Turismo, a  
Universidade Estácio de Sá e a Associação de Moradores do Bairro Castrioto. Ao iniciar os trabalhos, a 
Presidente deu as boas-vindas e abriu a plenária agradecendo a presença de todos e justificando a 
ausência do Sr. Hionério que esta em São Paulo e não pode comparecer, assim como a sua suplente a 
Sra. Cinéia que está com problema de doença grave da mãe. A Sra. Cinéia também pediu que seja 
substituída como secretária pois não tem como comparecer às reuniões. A presidente passou ao 
primeiro item de pauta pedindo aos novos membros do poder público para se apresentarem e  
identificarem as suas secretarias. Após as apresentações, a presidente apresentou o novo calendário 
para as reuniões de dois mil e nove, fazendo a proposta para que fosse trocado o dia da semana da 
reunião da última quinta feira para a última terça feira. A plenária vota e aprova a troca da data ficando o 
calendário de 2009 aprovado nas seguintes datas: 31 de março, 28 de abril, 26 de maio, 30 de junho, 28 
de julho, 25 de agosto, 29 de setembro, 20 de outubro, 24 de novembro e 15 de dezembro. A presidente 
passa para o terceiro item da pauta convidando a Sra. Lívia de Oliveira representando o Ministério 
Público para explicar para a plenária sobre o andamento da intervenção na ILPI Recanto da Terceira 
Idade. A sra. Lívia informa que a casa já está numa situação mais estabilizada financeiramente mas que 
ainda necessita de auxílio, pois ainda tem pagamentos pendentes. O estado dos idosos é bom e na 
parte de alimentação não está faltando comida.  A intervenção ainda deve seguir por mais seis meses 
até que tudo esteja sob controle. Lívia também informa que a Sra. Marina Dutra assumiu a direção da 
Associação. Gabriela complementa que no dia 12 de fevereiro conversou com a Sra. Vera Pereira da 
AFIPE (Associação Filantrópica de Petrópolis) e eles vão ver no que podem ajudar. O Bramil doou 2 
cestas básicas atendendo ao ofício do CMDDPI. Gabriela pede ao Sr. Carlos Jorge conselheiro da 
SETRAC que retome o apoio à instituição com Vales Transporte, pois a casa precisa por mês de cento e 
cinquenta  vales, e já no final do ano a SETRAC suspendeu o fornecimento destes vales. O Sr. Carlos 
Jorge ficou de levar esse assunto para a Secretária Aparecida Barbosa para poder analisar como ajudar. 
Gabriela lembra que na reunião que ela e Sr. Gabriel tiveram com Aparecida explicaram da situação da 
Instituição e pediram a retomada do fornecimento dos vales.  Gabriela e Sr. Gabriel explicaram a 
situação da desratização e informaram que é necessário um controle rígido deste procedimento. 
Gabriela pede que seja transferida para a próxima reunião a eleição das comissões, pois ainda faltam 
alguns conselheiros. A plenária concorda e Gabriela passa para o último item de pauta, assuntos gerais 
e comenta da 2ª Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa em que participará como delegada 
do estado do Rio de Janeiro representando a Região Serrana pela Sociedade Civil. Informa que será 
realizada entre os dias 18 e 20 de Março e que na volta trará algumas informações importantes. 
Pergunta se mais algum conselheiro deseja se pronunciar e não havendo mais informações, a 
presidente encerra a reunião ordinária às dezenove horas e dez minutos agradecendo a presença dos 
presentes. Ata redigida pela presidente Gabriela Falconi, e, estando conforme, vai assinada pela mesma 
e pelos demais Conselheiros. Petrópolis, dia dezenove de fevereiro de dois mil e nove.  


