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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
(CMDDPI) do mês de Maio  do ano de 2009, realizada no dia e vinte e seis de Maio 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 3.258 de 19 de Maio de 2009 página dois,  tendo como assuntos 
de pauta: primeiro: Eleição Vice-presidente, segundo: Definição da Agenda de Trabalho das 
Comissões Permanentes 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 cinco Conselheiros Titular ou Suplentes no exercício da 
titularidade do Poder Público, cinco  Conselheiros Titulares ou Suplentes no exercício da 
titularidade da Sociedade Civil além de dois visitantes, com ausência registrada as 
secretarias de Saúde, CPTRANS, Fundação de Cultura e Turismo, Núcleo de Terapias 
Holísticas, Associação de Moradores do Bairro Castrioto e Recanto da Melhor Idade ME 
Pousada Aconchego. Ao iniciar os trabalhos, a Presidente deu as boas-vindas e abriu a 
plenária agradecendo a presença de todos. A profa. Josília Fassbender da OAB pediu a 
palavra para justificar a sua falta  pois estava numa audiência que não terminou na hora 
prevista, por isso não conseguir comparecer à reunião anterior. A conselheira Alice pediu 
para justificar a falta da secretaria de saúde pois neste dia de reunião é a reunião ordinária 
do conselho municipal de saúde e os representantes não puderam comparecer, a plenária 
informa que sempre irá coincidir a data das reuniões. A presidente passa para o primeiro 
assunto de pauta que é a eleição do vice-presidente, lê os  nomes dos conselheiros titulares 
do poder público e pergunta quem são os candidatos.. A plenária por aclamação elege o 
conselheiro Carlos Jorge Guimarães da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e 
Cidadania com vice-presidente do CMDDPI. A presidente passa para o segundo item de 
pauta. As comissões permanentes foram definidas pela plenária com a seguinte 
composição: Comissão Permanente de Direitos da Pessoa Idosa:  Sociedade Civil -  
Ordem dos Advogados do Brasil -Titular: JOSÍLIA FASSBENDER BARRETO DO 
NASCIMENTO, Suplente: ADRIANA CRISTINA DA PAIXÃO - Lions Clube Petrópolis 
Itaipava - Titular: GABRIELA DE ALMEIDA FALCONI, Suplente: MÁRCIA BADE VOLPATO 
LOBO - Poder Público - Gabinete do Prefeito - Titular: ALICE MARIA SILVA MAGALHÃES 
Suplente: VIRGINIA LEMOS GUIMARÃES, Secretaria de Planejamento e Urbanismo Titular: 
SILVIA ARANTES GUEDON, Suplente: RITA DE CÁSSIA M. NUNES MORADA; Comissão 
Permanente de Saúde da Pessoa Idosa - Sociedade Civil - NTH de Petrópolis – Núcleo de 
Terapias Holísticas - Titular: MAGDA ZAINOTTE, Suplente: ROSA CRISTINA RIBEIRO 
Universidade Católica de Petrópolis - Titular: MARÍLIA ISABEL WINTER HUGUES LEON, 
Suplente: FABIANA SCARTONI - Poder Público - Secretária de Saúde - Titular: NEIDE DE 
SOUZA MAIA Suplente: ROBERTO DOS SANTOS DE SOUZA - Secretaria de Habitação 
Titular: CARLA GUERRA PEIXE M. FONSECA , Suplente: CARLOS ANTONIO DA SILVA 
BASTOS; Comissão Permanente de Integração Social da Pessoa Idosa - Sociedade 
Civil - Associação dos Aposentados e Pensionistas do INSS de Petrópolis -Titular: GABRIEL 
ARCHANJO WEINEM, Suplente: PEDENTRINA DE ARAÚJO FERNANDES - Recanto da 
Melhor Idade Pousada Aconchego - Titular: MARCELO MADDOCK P. DE OLIVEIRA, 
Suplente: ELIZABETE ALEXANDRA M. P. VOLPATO - Poder Público - Secretaria de 
Trabalho, Assistência Social e Cidadania - Titular: CARLOS JORGE GUIMARÃES  
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Suplente: APARECIDA BARBOSA DA SILVA- Secretaria de Educação Titular: CATARINA 
VALÉRIA MAUL, Suplente: DEISE MARIA CORRÊA GOETTNAUER. O conselheiro Carlos 
Jorge explica das atividades e atribuições das comissões e também explica sobre as visitas 
às instituições de longa permanência que para sua fiscalização tem uma legislação 
específica que deve ser executada pela vigilância sanitária. A presidente contesta que no 
momento a fiscalização da vigilância sanitária do município não está funcionando a contento 
e que podemos envolve-los quando estirem estruturados. A conselheira Marília acrescenta 
que também nosso formulário facilita a vista pois tem os itens necessários da rdc 283 e pede 
que seja enviado para todos os conselheiros que fazem a visita. Gabriela explica que as 
visitas estão sendo sempre executadas pelas mesmas pessoas e temos a necessidade de 
alternar os conselheiros que realizam as visitas. É proposta pela plenária uma escala de 
visitas. A presidente explica que já pra a próxima segunda já tem um pedido do Ministério 
Público para uma visita domiciliar. A profa Josília pergunta qual o procedimento quando 
chega esse tipo de pedido. Gabriela explica, que o ofício é enviado para a Setrac que dá 
entrada em seu protocolo e posteriormente encaminha ao conselho. O conselho solicita uma 
assistente social à setrac e faz  a visita domiciliar com 2 conselheiros um da sociedade civil 
e um do poder público. O PSF pode ser convocado ou não, depende do caso. Depois é 
elaborado um relatório do conselho e um da assistente social e que por fim são 
encaminhados ao Ministério Público em reposta à sua solicitação. Gabriela segue 
explicando quais as visitas e relatórios estão pendentes e quais as prioridades. Gabriela 
então elabora a agenda de visita junto aos conselheiros. É aberto o terceiro item de pauta 
assuntos gerais. O assunto é sobre a visita à idosa da nova cascatinha cujo processo já está 
com Dr. Pedro Coutinho do Ministério público. São feitas considerações sobre a situação da 
idosa e informado que o relatório será encaminhado com os detalhes para o MP. Foi pedido 
a Sra. Alice a substituição dos conselheiros da secretaria de saúde, pois a sua participação 
é muito importante. A presidente informa que  fará o pedido por ofício e deu a sugestão de 
colocar alguém da rede. A secretária eleita do conselho Silvia Guedon pediu ajuda e se 
ofereceu para contribuir no que for possível. Gabriela comenta sobre a matéria do Jornal de 
Pedro do Rio do idoso que foi deixado na varanda e informa que já oficiou o Sanatório de 
Corrêas no qual responde. Gabriela lê a resposta. O sr Luami visitante que representa o 
movimento contra o racismo, traça um paralelo entre a situação do negro e a do idoso 
quanto a discriminação e convida para um evento na câmara. Sra Gabriel pede a palavra e 
convida o CMDDPI para fazer uma visita ao ambulatório de especialidades na Rua D. Pedro 
pois tem algumas irregularidades que quer ver. Fica marcada para o dia 03 de junho a visita 
às 09:30h com os conselheiros  Carlos, Gabriel, Catarina e Gabriela. A conselheira Silvia 
antes de encerrar, pede licença e dá o aviso sobre a conferência de trânsito com a eleição 
dos conselheiros da comutran.  Não havendo mais informações, a presidente encerra a 
reunião ordinária às dezenove horas 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 vinte e seis de Maio de dois mil e nove.  


