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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
(CMDDPI) do mês de Março do ano de 2009, realizada no dia trinta e um de março 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 3.225 de vinte e cinco de março de dois  mil e 
nove página dois,  tendo como assuntos de pauta: primeiro: Intervenção do Ministério 
Publico na Associação Recanto da 3ª idade, segundo: 2ª Conferência Nacional de Direitos 
da Pessoa Idosa, terceiro: Eleição das Comissões Permanentes de Trabalho, quarto: 
Apresentação Proposta Curso de Cuidador de Idosos e quinto:  Assuntos Gerais. A 
Reunião efetivamente teve início em segunda convocação às dezessete horas e quarenta 
e cinco, 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 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, Universidade Estácio 
de Sá, Associação de Moradores do Bairro Castrioto e Aconchego Ao iniciar os trabalhos, 
a Presidente deu as boas-vindas e abriu a plenária agradecendo a presença de todos e 
solicitando a colaboração de uma Secretária “adoc” e a conselheira Catarina Maul se 
ofereceu para anotar as informações. A presidente passou ao primeiro item de pauta 
informando das conquistas sobre as doações conseguidas para a instituição Recanto da 
Terceira Idade. A Associação Filantrópica de Petrópolis – AFIPE pelo intermédio da Sra. 
Vera Cecília Pereira vai doar todo o mês 20 quilos de macarrão através de ofício enviado 
pelo CMDDPI. O ofício enviado ao Padre Jac solicitando doação de alimentos do sábado 
solidário não teve resultado. A conselheira Sílvia Guédon deu a sugestão que os 
conselheiros doem 1 kg de alimentos para ajudar a instituição.  Sobre o ofício 
encaminhado ao Bramil pedindo doações a conselheira Silvia Guédon se prontificou a 
pedir ao diretor do Bramil que as doações sejam permanentes. A presidente também 
informou que a Casa da Amizade entrou em contato para fazer uma visita à instituição 
para ver no que podem ajudar. Gabriela apresentou a Sra Marina Duarte atual presidente 
da Instituição e a Sra. Cláudia  para informarem ao CMDDPI sobre a situação da casa. 
Informaram que estão conseguindo pagar as contas e as doações de alimentos estão 
ajudando muito, mas ainda estão com problemas com os vale transporte que o município 
fornecia e agora não fornece mais. Gabriela pergunta ao conselheiro Carlos Jorge da 
Setrac sobre o fornecimento dos vales e o conselheiro informou que precisam fazer uma 
visita para ver a situação da casa. A presidente informa que esse assunto está sendo 
debatido desde a reunião ordinária de fevereiro e é urgente a ajuda da Setrac. Pediu ao 
conselheiro para ver o que pode ser feito. O conselheiro Carlos perguntou a Sra Marina 
quantos vales a Setrac fornecia. A sra Marina informou que a Setrac no começo fornecia 
150 vales, depois diminuiu para 100 vales e no final do ano suspendeu esse benefício. 
Complementou ainda que a casa precisa de leite integral, carne, luvas de procedimentos 
e material de limpeza. Informa também que houve a dedetização e que não há mais ratos, 
que hoje os familiares estão fazendo as visitas e que a casa possui 3 homens, 14 
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mulheres, sendo 6 cadeirantes. A conselheira Catarina informou que pode tentar pedir na 
roda de choro da mosela uma campanha do leite. Gabriela fez a sugestão da instituição 
pedir ao Bramil para participar do Bingo Forró que é um evento que é realizado 
anualmente em Junho e que duas instituições normalmente são beneficiadas. As famílias 
dos idosos podem ser convidadas para participar junto com a instituição neste trabalho 
voluntário. A sra. Marina concordou e Gabriela se prontificou em ajudar. A presidente 
passa então para o segundo item de pauta, que a segunda Conferência Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa, elogiando a participação da cidade. Comenta da presença dos 
Vereadores Baninho, Roberto Naval e Jorginho do Banerj no final da conferência. Informa 
que a Superintende Estadual de Políticas da Pessoa Idosa virá fazer uma palestra sobre a 
necessidade de termos uma Política Pública para a Pessoa Idosa. A palestra será em 
maio,  a data ainda será confirmada. As principais propostas da conferência são a criação 
dos Fundos Municipais, a capacitação dos conselheiros, implantação dos Centros de 
Convivência para Idosos, delegacia do idoso, a diminuição do percentual do empréstimo 
compulsório e alterações na área de habitação. Gabriela também informa que as 
deliberações aprovadas na conferência só serão liberadas daqui a dois meses e 
posteriormente serão encaminhadas aos conselheiros. Sr. Gabriel pergunta sobre o 
andamento dos projetos da conferência nacional de 2006. Gabriela responde que 
segundo informações dos delegados não houveram muitos avanços. Gabriela informa que 
dia quatro de abril terá a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Clube 
85 e convida a todos os presentes e conselheiros para participarem, pois considera 
importante a presença dos conselheiros. Gabriela pede o apoio para as necessidades 
mais urgentes que são o Centro de Convivência para Idosos e o Fundo Municipal para a 
Pessoa Idosa. A conselheira Aparecida Barbosa, secretária da Setrac explica sobre o 
fundo, que o conselho não sendo deliberativo não pode ter o fundo. Gabriela contesta 
apresentando a lei número 5.807 de  vinte e quatro de setembro de dois e um que cria o 
CMDDPI como conselho é deliberativo, paritário e  vinculado ao Gabinete do Prefeito, 
estando a partir daí legalmente preparado para ter um fundo. Gabriela convida a 
Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa do CMDDPI que é composta do 
Lions Itaipava, OAB, Secretaria de Planejamento e Gabinete do Prefeito para que se 
reúnam e comessem a elaborar uma proposta para o Fundo. Acrescenta ainda a 
necessidade que essa proposta seja apresentada na audiência da LDO, como também a 
Criação de Programas de Atendimento às Instituições de Longa Permanência, Programas 
de prevenção à Saúde, a criação da Delegacia do Idoso entre outras. Gabriela convidou a 
todos para a reunião de elaboração  das propostas da LDO que será no CDDH no dia três 
de abril, sexta feira às 18:00 horas. Quem quiser participar pode levar as suas propostas. 
Cláudio Pomim, gerente de trabalho da Setrac informou que existem vinte vagas no 
Proderj que quiser participar do programa é só procurá-lo. Gabriela passa para o terceiro 
item de pauta que é a eleição das comissões permanentes. Aparecida Barbosa verifica a 
listagem dos conselheiros do poder público. Informa que não tem essa informação 
confirmada e pede que seja transferida para a próxima reunião esta eleição das 
comissões. A plenária concorda e passa-se par ao próximo item de pauta que é a 
proposta do curso de cuidador de idosos. Gabriela pede plenária a transferência deste 
item para outra reunião pois a Profa. Josília Fassbender que iria apresentar essa proposta 
não pode comparecer a esta reunião para fazê-lo. A plenária aceita. O ú;timo item de 
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pauta é debatido, assuntos gerais. Gabriela informa a transferência de endereço da 
Instituição Pousada Coração de Jesus para a Rua Buenos Aires 124, que foi notificada 
pela sra Cláudia. Aparecida Barbosa questionou sobre a aprovação da casa no Conselho. 
Gabriela explicou que não pode emitir oficialmente nenhum laudo ou mesmo fazer uma 
visita de inspeção devido aos conselheiros do poder público ainda não estarem 
publicados no diário oficial. Devido à paridade, poderia ser questionado qualquer 
documento de aprovação ou reprovação emitido pelo CMDDPI. Gabriela informa que 
emitiu o ofício número 006/2009 de 02/02/2009 para o Secretário Hélio Volgari da 
Secretária de Fazenda responsável pela Vigilância Sanitária para fazer uma visita de 
inspeção à casa. A vigilância mandou um médico para inspecionar a casa. Nesta 
inspeção o médico falou da visita de um engenheiro posteriormente, mas que as portas 
dos banheiros eram inadequadas. Posteriormente Gabriela recebeu um email informando 
sobre isso, mas a vigilância até a presente data não retornou à visita. A conselheira 
Catarina Maul informa sobre o evento do dia 18 de março do Taruíra no Lar São João de 
Deus, onde foram tocados chorinhos para os idosos, num projeto em parceria com o 
CMDDPI que todos os meses fará uma apresentação numa instituição diferente. Catarina 
elogia a participação do grupo  e diz que os idosos ficaram muito felizes com essa 
apresentação. A Inter TV fez a cobertura do evento. Aparecida Barbosa pediu a palavra e 
disse que o Prefeito de comprometeu em fazer um centro dia. Aparecida Barbosa e 
Gabriela esclareceram sobre a legitimidade de verificação das visitas e das denúncias e 
Aparecida apresenta os telefones de denúncia da Alerj para atendimento. O telefone de 
denúncia do idoso é 0800 023 9191, sugeriu que divulgássemos esse telefone para que 
as denúncias ficassem mais bem embasadas. Não havendo mais informações, a 
presidente encerra a reunião ordinária às dezenove horas e treze 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 trinta de 
março de dois mil e nove.  
 


