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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
(CMDDPI) do mês de Julho do ano de 2009, realizada no dia vinte e 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 e trinta minutos, convocada pela Presidente Gabriela de Almeida Falconi através do 
DO de número 3303 de 24 de Julho de 2009 página 3,  tendo como assuntos de pauta: 
primeiro: Ficha de Violência Ministério da Saúde, segundo: Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa, terceiro: Relatório das Visitas e quarto: Assuntos Gerais. A Reunião 
efetivamente teve início em primeira convocação às dezessete horas e cinqüenta  e cinco 
minutos.  Registraram sua presença em livro próprio para tal fim três Conselheiros Titular ou 
Suplentes no exercício da titularidade do Poder Público, cinco  Conselheiros Titulares ou 
Suplentes no exercício da titularidade da Sociedade Civil.. Ao iniciar os trabalhos, a 
Presidente deu as boas-vindas e abriu a plenária agradecendo a presença de todos.  A 
presidente abre a reunião referendando a aprovação das atas das reuniões ordinárias dos  
meses Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2009 e  lendo a ata da reunião ordinária do mês 
Junho. A plenária aprova a ata de Junho de 2009. Gabriela lê a justificativa da conselheira 
Alexandra Volpato para a falta da reunião do dia 30/06/2009 que é aceita pela plenária e 
passa para o primeiro item de pauta a ficha de violência. explicando todos os detalhes sobre 
a ficha e também que essa implantação foi determinada pelo ministério da saúde. A idéia é 
que  ficha não fique parada nem restrita à saúde. Uma cópia deve ser enviada para o 
CMDDPI para que possamos acompanhar ou ser informados sobre as notificações de 
violência. Dependendo do tipo de violência cabe ao CMDDPI ou não tomar providencias. 
Gabriela participou de uma reunião com a Sra. Fátima da epidemiologia na manhã do dia 28 
de julho e a necessidade é de montar uma rede de proteção para que possamos dar um 
encaminhamento. Não importando de onde venha ou que providencia tenha sido tomada 
pelo emissor da ficha, o importante é o CMDDPI ter uma cópia deste documento.  A vara da 
Infância, Juventude e Idoso, o Ministério Público Tutela Individual e Coletiva, Defensoria e 
Juizados Criminais devem participar desta rede. A epidemiologia já tem um cronograma 
preliminar montado com escolas e psf até o fim do ano para a implementação desta ficha e 
já existem reuniões agendadas para tratar deste assunto. A maior dificuldade é termos um 
procedimento inicial de como agir nos diversos casos, a exemplo de como proceder em 
casos específicos. Com a elaboração deste protocolo de ações, todos irão fazer sempre o 
mesmo procedimento, facilitando assim o encaminhamento. O conselheiro Carlos Jorge 
explica que não é de responsabilidade do  CMDDPI a ficha, que neste caso é um parceiro. 
Todas as secretarias devem ser envolvidas inclusive a secretaria de segurança.  O CMDDPI 
irá fazer parte da rede, pois o CMDDPI não é  executor e sim um proponente de políticas 
públicas. Gabriela acrescenta a importância da participação do CMDDPI, pois precisamos 
de uma delegacia do idoso e lembra que no ano passado deliberamos e encaminhamos ao 
Ministério Público um ofício pedindo uma promotoria exclusiva para idoso. Mas só podemos 
pleitear tudo isso, se tivermos as informações completas e essa ficha seria um ponto de 
partida. Gabriela segue explicando que entrou em contato com o Conselho Estadual 
perguntando se tinham esse protocolo e essas fichas, mas disseram que não e pediram 
para enviar email, pois iriam levantar essa informação. Gabriela faz a proposta de fazermos 
reuniões quinzenais para organizar esta rede. A conselheira Marília explica que participa de 
diversos grupos e que já teve contato com a ficha por força deste trabalho. Gabriela informa 
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que quem desejar estudar a ficha, o modelo está disponível no site do ministério da saúde. 
Carlos perguntou se já foi marcada uma outra reunião, e Gabriela explica que não foi 
marcada ainda devido aos problemas com a gripe suína que está demandando todo o tempo 
disponível do pessoal da epidemiologia, mas a proposta de reuniões quinzenais foi passada 
e podemos depois retomar o assunto. Carlos fala da importância destas reuniões e a 
montagem de uma comissão para tratar deste assunto. Gabriela acrescenta que vai tentar 
pegar exemplo de outros municípios para ajudar no que for possível. Seguindo para o  
segundo assunto de pauta o Fundo do Idoso Gabriela pede a conselheira Virgínia para 
informar sobre o andamento. Virginia informa que Alice já conversou com o chefe de 
gabinete Sr. Wilson Franca e também que já conversou com a Dra. Sheila do depto jurídico 
do gabinete, mas que em ambos os casos conversou separadamente. Devido ao grande 
volume de reuniões ainda não pode juntar os dois para tratar deste assunto, mas pediu que 
Virgínia informasse que até a próxima reunião já teria uma posição mais concreta. Gabriela 
solicita que Virginia peça que seja feita uma reunião conjunta com CMDDPI, a procuradoria 
para que possamos explicar o texto para encaminhamento para o prefeito e posteriormente 
para a Câmara Municipal. Terceiro assunto de pauta relatório das visitas: Gabriela explica 
neste mês foram atendidos  4 casos complicados e detalha os casos e os encaminhamentos 
para o Ministério Público e Defensoria Pública. Há debate sobre as providências do 
Ministério Público. Sr. Gabriel apresenta e detalha uma denúncia recebida. O conselheiro 
Carlos propõe fazermos uma visita para atender esta denúncia e dar o encaminhamento 
devido. Carlos solicitou elaborarmos os dados estatísticos das nossas visitas e também as 
informações detalhadas sobre as ILPI. Gabriela informa que foi feito um trabalho de 
levantamento das ILPI no final do ano passado em parceria com o Ministério Público então 
praticamente temos essas informações, pois Dra. Vanessa se propôs a compartilha-las. 
Carlos segue explicando que em cima destas informações é que poderemos levantar as 
necessidades e propor políticas. Carlos Jorge propõe que seja enviado um ofício solicitando 
estas informações. Gabriela passa para o quarto e último item de pauta assuntos gerais. A 
conselheira Marília pede a palavra e faz a proposta de mudarmos o dia de nossa reunião 
que é na última terça-feira de cada mês para a penúltima terça-feira, e apresenta a 
justificativa  da reunião do comsaude ser justamente junto com nossa reunião, e por este 
motivo alguns conselheiros não poderem participar de nossa reunião. Gabriela coloca em 
votação a proposta e a plenária aprova por maioria a mudança da reunião ordinária mensal 
para a penúltima terça-feira do mês. Gabriela passa as informações preliminares da Festa 
do Idoso em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, no dia 01 de outubro de 2009 e 
explica o formato da festa e os conselheiros apresentam diversas sugestões.  È formada 
uma comissão de organização onde participam os conselheiros e conselheiras: Gabriela, 
Alexandra , Carlos Jorge, Sr. Gabriel e Marília. Carlos apresenta a proposta que todas 
secretarias e outras entidades sejam convidadas a participar. Os conselheiros debatem 
sobre o assunto e agendam uma reunião de trabalho com a comissão no dia 11 de agosto 
às 13:30h na Setrac para elaborar a grade de atividades da festa. 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 oito de julho de 
dois mil e nove.  


