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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
(CMDDPI) do mês de DEZEMBRO do ano de 2009, realizada no dia quinze de dezembro 
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 3397 de dez de dezembro 3380 de quatorze 
novembro de dois  mil e nove à página 02,  tendo como assuntos de pauta: 1) Aprovação 
das Atas pendentes, 2) Fundo Municipal do Idoso, 3) Alteração da Lei de Criação, 4) 
Visitas e Denúncias Recebidas e 5) Assuntos Gerais. A Reunião efetivamente teve início 
em segunda convocação às dezoito, 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, três Conselheiros Titulares ou 
Suplentes no exercício da titularidade da Sociedade Civil além de três visitantes, com 
ausência registrada Secretaria de Educação, Casa de Benefícios Alcides de Castro NTH 
e OAB. A presidência da mesa e a condução dos trabalhos foi exercida pelo Sr. Carlos 
Jorge, vice-presidente do conselho, devido a ausência da Sra. Gabriela Falconi que por 
motivo de estar representando Petrópolis como delegada na conferência estadual da 
cultura no Rio de Janeiro não pode comparecer. Anota-se recebimento por e-mail de 
justificativa de ausência da Sra. Elizabete Alexandra Maddock Volpato. O Sr. Carlos Jorge 
pergunta aos presentes se o Sr. Marcio José – Representante da CPTRANS, poderá 
secretariar a reunião, não havendo manifestação contraria o nome do mesmo foi 
aprovado como secretário adhoc. A Sra. Silvia Guedon, relata do momento emocionante, 
quando o Sr. Gabriel foi por unanimidade aceito como representante do CMDDPI na 
conferência da cidade, que se realizou SÀBADO (dia 12) no Salão do Colégio Santa 
Catarina. A Sra. Pedentrina A. Fernandes num momento de descontração, relata historias 
de sua experiência de vida. O Sr. Carlos Jorge passa os pontos de pauta: Aprovação de 
atas pendentes, fundo municipal do idoso, alteração da lei de criação, visitas e denuncias, 
assuntos gerais. A Sra. Silvia Guedon, propõe que a ata do dia vinte e dois do mês de 
Setembro, seja enviada por e-mail aos membros para averiguação e posterior aprovação. 
É lida a ata da reunião do dia dezessete de Novembro pela Sra. Vânia Werneck, sendo a 
mesma aprovada. Passa-se ao segundo ponto de pauta: Fundo Municipal do Idoso – A 
Sra. Silvia Guedon faz o relato da reunião que ocorreu dia dois de Dezembro no gabinete 
do prefeito com o Sr. Wilson Franca, ficando agendada uma próxima reunião para o dia 
vinte e sete de Janeiro de 2010. Fica decidido que a alteração da lei de criação será 
debatida nas próximas reuniões.  A Sra. Pedentrina relata denuncia de maus tratos a um 
casal  de idosos por parte da filha, no bairro Castelo São Manoel Rua 11, cita se lembrar 
no momento que o nome do idoso é Sr. Manoel, e que o nome da filha é Aparecida; A 
Sra. Pedentrina fala que o casal citado vivem em uma situação muito critica, o Sr. Gabriel 
fala que conhece o casal de idosos, e que é necessário o endereço certo de onde os 
mesmos atualmente residem, para que o conselho possa averiguar o caso. A Sra. Virginia 
Guimarães fala da festa que teve na Clinica Despertar no bairro Santos Dumont, que em 
suas palavras foi uma festa muito linda e que os idosos são atendidos por uma equipe 
muito boa e atenciosa, relembra emocionada que uma parente sua que lá ficou, foi muito 
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bem tratada, e cita o depoimento de uma idosa que mandou um agradecimento por 
escrito á equipe da clinica, pelo bom atendimento prestado. O Sr. Carlos Jorge fala da 
denuncia recebida pelo conselho, de uma agressão a idosa no bairro Estrada da 
Saudade, e passa a ficha com os dados da denuncia a doutora Vânia Werneck; fica 
decidido que o Sr. Gabriel, o Sr. Marcio José, o Sr. Hionério e a doutora Vânia se 
encontrarão segunda-feira (dia 21) ás 09:00 horas no Setrac, para como representantes 
do CMDDPI irem ate o local da denuncia averiguar o caso. A Sra. Marilene Corrêa 
Maduro Ramos, relata denuncias sobre maus tratos a uma idosa de 95 anos cujo nome, 
endereço e detalhes sobre nº de processo entre outras informações fica registrado no 
CMDDPI. A denunciante pede auxílio mas o Sr. Carlos Jorge propõe que a denunciante 
vá ao CDDH (Centro de Defesa dos Direitos Humanos) procurar o auxilio da defensoria 
publica devido as limitações legais do CMDDPI neste caso. O Sr. Carlos Jorge, propõe 
que as discussões das reativações das comissões do conselho, fiquem para as próximas 
reuniões como ponto de pauta. A Sra. Silvia Guedon propõe a elaboração de um 
calendário de visitas a instituições que cuidam de idosos para 2010. A Dra. Vânia 
Werneck fala sobre a ficha de notificação geral de agressão, adotada para criar uma rede 
de proteção as vitimas de violência, relata casos ocorridos de violência a vitimas 
atendidas na rede de saúde do município, propõe que se convide  para a próxima reunião, 
profissionais da saúde envolvidos diretamente nesta questão para relatarem suas 
experiências. O Sr.Gabriel justifica seu atraso na reunião dizendo que foi devido a sua 
participação no coral de um evento no SOC – Corrêas. Fica decidido que os pontos de 
pauta para a próxima reunião serão: Notificações, Comissões, e o cadastramento de 
entidades para permanência no Conselho. A Sra. Maria da Guia informa que a instituição 
escolhida para receber apoio da Ong APPCS, foi a Asilo Alcides de Castro. A reunião foi 
encerrada às 18:50horas, ata redigida pelo conselheiro Marcio José, e estando em 
conforme, vai assinada pelo mesmo e pelos demais conselheiros presentes.  Petrópolis, 
15 de Dezembro de 2009.  
 


