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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MARÇO DE 2017 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
realizada em vinte e um de março de dois mil e dezessete, com início às 17h10min,
em primeira convocação, na sede da Casa dos Conselhos Municipais, situada à
Avenida Koeler, 260, centro, Petrópolis, RJ, com os seguintes pontos de pauta: 1)
Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2) Eleição do Vice-Presidente do
CMDDPI; 3) Formação das Comissões; 4) Cadastramento e Visitas ás ILPIs: 5)
Informes e Assuntos Gerais. Após a verificação de quorum, conforme registrado na
página nº 26 do livro de presença nº 2, a reunião foi iniciada sob a presidência de
Gabriela Falconi que leu a Ata da reunião de fevereiro de 2017, colocou-a em votação
e teve a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, foi aberta inscrição para o
preenchimento do cargo de Vice-Presidente, desta vez, devendo ser ocupado por um
representante do Poder Público, respeitando a alternância. Então foi apresentado o
nome de Cristiane Provenzano de Paula, conselheira representante da Secretaria de
Trabalho, Assistência Social e Cidadania, a qual foi eleita e conduzida ao cargo.
Passando então para o item: formação das Comissões Permanentes de Trabalho, foi
observado que não havia na reunião, conselheiros representantes do Poder Público
suficiente para a composição da paridade nas respectivas Comissões e então foi
deliberado que tais trabalhos sejam objetos da próxima reunião. Gabriela falou da
importância da retomada dos trabalhos referentes a regulamentação e implantação do
Fundo do Idoso. Porém, foi priorizada a formação de uma Comissão Especial
Temporária Para Análise e Cadastramento das ILPIs. Para compor a referida
Comissão, foram eleitos os seguintes Conselheiros: Pelo Poder Público, Valter Costa
Dolavale (SETRAC) e Maria da Penha Rodrigues Veras (Gabinete do Prefeito); pela
Sociedade Civil, foram eleitos: Celma Solange da Cunha Maciel (OAB) e Sueli da
Silva Prado Karl (Rotary Petrópolis Itaipava). Foi eleito também, Sérgio Gomes
Simões (OAB), como representante suplente. Votada e aprovada também a formação
de duas Comissões Especiais de Visita as ILPIs, sendo eleitos para a primeira
Comissão, com visita marada para o dia 27 do mês corrente, os seguintes membros:
Pelo Poder Público, Lilian Maria Flores (Cultura) e Cristiane Provenzano de Paula
(SETRAC); pela Sociedade Civil, foram eleitos: Gabriela Falconi (Hexanet) e Marília
Isabel Winter Hughs Leon (UCP). Para a segunda comissão, com visita marcada para
o dia 10 de abril, foram eleitos os seguintes membros: Pelo Poder Público, Maria da
Penha Rodrigues Veras (Gabinete do Prefeito) e Luciany Teresa Reis (Educação); Pela
Sociedade Civil, foram eleitos: Sergio Gomes Simões (OAB) e Sueli da Silva Prado
Karl (Rotary). Passando então para Informes e Assuntos Gerais, a palavra foi aberta à
plenária e Eliane Ramos da Silva, enfermeira, se apresentou como sendo a responsável
pela ILPI Morada do Sol, que assumiu o cargo após o falecimento de Isabel Cristina de
Freitas. Fez uma breve narrativa da situação em que se encontra a instituição e
solicitou informações sobre como se proceder para a regularização junto ao CMDDPI.
Foi dada a ela então, as informações sobre medidas a serem tomadas e passado o
endereço, o E-mail e o telefone que podem ser consultados caso necessário. Foram
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lidos os seguintes ofícios: Ao Gabinete do Prefeito, solicitando atendimento de isenção
de IPTU no Centro da Cidadania de Itaipava; ofício à Secretaria de Saúde, solicitando
informações sobre estratégia de atendimento à pessoa idosa; ofício à Cptrans, com
cópia ao Gabinete do Prefeito, solicitando ponto de ônibus na Av. Koeler e ofício à
Secretaria de Saúde solicitando informações sobre o atendimento com relação à prática
de violência. Gabriel solicitou que seja enviado um ofício à Sptrans, solicitando a
colocação de um ponto de ônibus na Av. Dom Pedro I, nas proximidades do número
340, onde está sediado o Instituto de Fisioterapia e Reabilitação “IFER”, local muito
procurado por idosos e deficientes físicos. Sérgio expos que na realidade a Cidade de
Petrópolis necessita mesmo de uma nova reengenharia no seu trânsito. Salvador,
solicitou que seja feita a substituição da Conselheira Eliane de Souza (Terra Santa),
representante do CMDDPI no Conselho de Cultura. Gabriel fez críticas pela escolha
da FASE, para a realização da Conferência da Cidade, por ser um local de difícil
acesso para a pessoas idosas e para a pessoa com deficiência física. Gabriela registrou
o seu protesto pelo local indicado e citou que a Casa dos Conselhos poderia ser melhor
aproveitada por ser um próprio da municipalidade, ter amplo estacionamento e ser de
fácil acesso para pedestre. Foi então, votado e aprovado o encaminhamento de ofício
ao Gabinete do Prefeito, solicitando que ao escolher os locais para a realização de
novas conferências, seja levado em consideração o item acessibilidade. Isabel, da
Secretaria de Saúde, apresentou registro de atendimento na UPA onde uma pessoa
idosa deu entrada no dia 21/01/17, às 17:20h e foi atendida apenas as 22:09h, tendo
que esperar pelo atendimento, quase cinco horas. Houve denúncia também por
negativa de atendimento às pessoas idosas desacompanhadas. Então foi votado e
aprovado o envio de ofício à UPA, solicitando informações quanto ao atendimento de
pessoas idosas, quando desacompanhada por um responsável. Aldemir registrou
denúncia contra o Pronto Socorro do Alto da Serra, também por negativa de
atendimento, informando que chegou com dor no local e uma médica se negou a
transcrever receita de medicamento controlado, mesmo ele apresentando cópia de uma
receita anterior. Foi então sugerido que se faça denúncia ao Ministério Público, pelo
telefone 127. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 19h20m, cuja Ata
foi lavrada e assinada por mim, Valter Costa Dolavale e, estando nos conformes,
assinada pela Presidente do CMDDPI, Gabriela Falconi e pelos demais Conselheiros
presentes.
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