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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
(CMDDPI) do mês de Abril do ano de 2009, realizada no dia vinte e oito de Abril  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 3.243 de  vinte e cinco de abril  de dois  mil e nove página dois,  
tendo como assuntos de pauta: primeiro: Eleição Vice-presidente, segundo: Eleição 
secretária executiva, terceiro: Eleição Comissões Permanentes de Trabalho, quarto: Fundo 
Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, Quinto: Plano de Enfrentamento à Violência Contra a 
Pessoa Idosa, Sexto: Intervenção do Ministério Publico na Associação Recanto da 3ª idade 
e sétimo: Assuntos Gerais. A Reunião efetivamente teve início em primeira convocação às 
dezessete horas e quarenta minutos Registraram sua presença em livro próprio para tal fim 
cinco Conselheiros Titular ou Suplentes no exercício da titularidade do Poder Público, quatro  
Conselheiros Titulares ou Suplentes no exercício da titularidade da Sociedade Civil além de 
três visitantes, com ausência registrada as secretarias de Saúde, CPTRANS, Fundação de 
Cultura e Turismo, Universidade Estácio de Sá,  Núcleo de Terapias Holísticas, OAB e Casa 
de Benefícios Alcides de Castro, sendo que as duas últimas justificaram a falta.  Ao iniciar os 
trabalhos, a Presidente deu as boas-vindas e abriu a plenária agradecendo a presença de 
todos. A conselheira Alexandra, apresentou uma proposta de ser aberta dentro das ILPI uma 
possibilidade para que as pessoas possam passar o dia e depois retornem aos seus 
domicílios, abrimos a possibilidade delas serem também um centro dia. A secretária 
Aparecida Barbosa, opinou sobre a importância de atualizarmos os cadastros das ILPI  e 
reorganizando as comissões e posteriormente requalificar os cuidadodores através de uma 
parceria com o Ministério Público, pois de outras tentativas através de convite não houve 
sucesso. Gabriela acrescenta que no ano passado a Dra. Vanessa fez reuniões mensais na 
Setrac com as ILPI onde esse assunto também foi discutido. Aparecida segue explicando 
que teve muita dificuldade com essa qualificação pois teve lemas com algumas instituições 
que não reconhecem o serviço de cuidador de idosos e foi só através de uma contratação 
de capacitação que veio de fora do município que foi possível realizar esse curso de 
cuidador de idosos pela Setrac, que no final não teve o resultado esperado pois teve pouca 
participação da parte das ILPI. A conselheira Alexandra e o conselheiro Carlos dizem que o 
curso foi muito bom e que merecia uma continuidade. Gabriela informa que recebeu na 2ª 
Conferência de Direitos da Pessoa Idosa um manual para o cuidador de idosos que foi 
elaborado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, é um material bem completo.  Dá a 
sugestão de pedir à SEDH apoio nesse curso. É levantada também a possibilidade de se 
fazer uma parceria com o SESC pois tem um curso de cuidador de idosos.  Aparecida 
informa que há problemas com o Coren, nesta questão. O debate e as opiniões diversas 
seguem sobre o assunto.  Gabriela pede licença à plenária para a ata seja lida numa 
próxima reunião, pois a conselheira Aparecida Barbosa tem que comparecer à reunião do 
conselho de saúde o qual é presidente. A plenária concorda. Passamos para o item terceiro 
da eleição das comissões permanentes. Chegamos a conclusão que por causa de 
divergências na publicação da nomeação dos conselheiros do poder público, deixaríamos 
para a próxima reunião o fechamento das comissões permanentes. Gabriela informa que foi 
entregue um ofício à Universidade Estácio de Sá comunicando as faltas, conforme previsto 
do Regimento Interno e como não houve nenhuma posição da Instituição apresenta a 
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indicação da Universidade Católica de Petrópolis que foi eleita em nono lugar durante a 
eleição do Fórum do Idoso que será a entidade substituta. Pergunta a plenária se há 
divergências e a plenária aprova a indicação da UCP com a Sra Marília Leon de Titular e a 
Sra. Fabiana Scartoni de Suplente.  Gabriela explica da necessidade da presença dos 
conselheiros nas visitas domiciliares e  à instituições. Aparecida explica que quem faz 
avaliação deve ser a vigilância sanitária. Informamos que a vigilância não participa em nada.  
Gabriela passa então para o segundo item de pauta: Eleição secretária executiva, há 
sugestão e apresentação do nome da conselheira Silvia Guedon da Secretaria de 
Planejamento para o cargo de Secretária Executiva.  A plenária aprova a indicação. Segue 
então o item quarto da pauta Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa - FUMDIPI. 
Antes da leitura da minuta do projeto de lei do fundo do idoso, Aparecida apresenta algumas 
explicações do que é o fundo e para que serve. Após as explicações Gabriela lê a minuta e 
pede aprovação do texto. A plenária aprova o texto e Gabriela explica que  esse material 
será enviado ao Gabinete do Prefeito para que possa ser apresentado ao departamento 
jurídico para análise e posteriormente análise pela comissão permanente de direitos e 
apresentação da versão final para aprovação no CMDDPI e finalmente o envio para a 
câmara.  Sr. Gabriel pede a palavra e expressa sua alegria em ver que o fundo está saindo 
do papel, pois é uma reivindicação antiga e uma conquista para o idoso.  A conselheira 
Aparecida Barbosa também informa que já conversou com o prefeito sobre o assunto e ele 
acredita que é uma ação importante e que está aberto a criar o fundo. Gabriela passa para o 
quinto item da pauta: Plano de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa.  Gabriela 
apresenta os Srs. Marcelo Antonio Chaves Neves sub comandante da guarda municipal e o 
GM Paulo Renato Furtado do propaz.. Explica sobre o plano de enfrentamento à violência, e 
comenta de ações do plano, uma a criação da Delegacia do Idoso que foi aprovada pela 
plenária do CMDDPI em março de 2008 como encaminhamento da conferência Regional, e 
também incluir a delegacia da mulher que é um pleito antigo, inclusive em algumas ações do 
Lions Itaipava. As explicações também passam pela lei de notificação compulsória que foi 
aprovada em dezembro de 2007 e até hoje o CMDDPI ainda não recebeu nenhuma 
informação sobre o cumprimento desta lei.  Ações de inclusão do tema da violência contra a 
pessoa idosa dentro das escolas, através de uma parceria entre o CMDDPI e a Guarda 
Municipal. Esta parceria funciona com um treinamento aos guardas que ministram as 
palestras nos colégios para que tenham mais informações sobre o assunto. Eles seriam 
agentes multiplicadores destas informações. A plenária aprova a parceria e fica combinado 
que o conselho entraria em contato com o Fórum do Idoso no Rio de Janeiro para que 
algumas entidades possam ministrar essas palestras aos guardas e também poderiam 
apresentar uma apostila.  A conselheira Deise dá sugestão de ações com as crianças das 
escolas, um tipo de apadrinhamento aos idosos.  A plenária aprova a minuta do plano de 
enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Após a discussão, é aprovada a ata de 
Fevereiro de 2009. É registrada a entrega do Estatuto, Utilidade Publica, CNJ e a ata de 
posse pela representante da instituição recanto da Melhor Idade. Não havendo mais 
informações, a presidente encerra a reunião ordinária às dezenove horas e seis minutos 
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 oito 
de abril  de dois mil e nove.  

 


