PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNHO 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 de junho de dois mil e dezessete, com início às 17h20min, em
primeira convocação, presentes os Conselheiros, conforme registrado no livro de
presença de número dois, na sede da Casa dos Conselhos Municipais, situada à
Avenida Koeler, 260, centro, Petrópolis, RJ, com os seguintes pontos de pauta: 1)
Avaliação da Semana de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa; 2) Projeto da
Drª. Elisa Shaw; 3) Cadastramento e Visitas ILPIs; 4) Informes e Assuntos Gerais. A
Presidente abriu a reunião com foco na avaliação da Semana de Combate à Violência
Contra a Pessoa Idosa, citou que foi considerado um sucesso a capacitação realizada
no Terra Santa, do Roteiro de Atuação Sobre Fiscalização das ILPIs, onde teve a
participação de mais de sessenta pessoas, com representantes de todas as Instituições
de Longa Permanência, além de representantes dos CRAS e do CREAS. Continuando,
Gabriela informou que outras instituições, após tomar conhecimento do evento,
notificaram que gostariam de ter recebido convite para participar. Gabriela informou
que por se tratar de um evento direcionado aos Conselheiros, aos técnicos em atividade
na área específica e às ILPIs, não houve maior divulgação. Então foi aberta a palavra
para avaliação do evento e todos os Conselheiros presentes teceram apenas elogios,
havendo unanimidade com relação à importância ao aproveitamento do trabalho
apresentado. Sergio solicitou que seja feito um agradecimento especial ao Terra Santa
pela sessão do espaço e por todo o apoio prestado, sem os quais não se teria alcançado
tal sucesso. Gabriela estendeu os agradecimentos ao Rotary, à OAB e a todas as
ILPIs. Juliana falou da importância do WatsApp na divulgação dos eventos do
CMDDPI e, na oportunidade, Gabriela solicitou que os Conselheiros procurem utilizar
o Grupo apenas para assuntos relacionados ao Conselho, pois o mesmo foi criado para
tal finalidade e o seu desvio poderá sobrecarrega-lo de mensagens, deixando de
cumprir funções para a qual foi criada. Foi então colocado em pauta a avaliação da
Passeata de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa e, em primeiro lugar, Gabriela
teceu agradecimentos pelo apoio recebido do Gabinete do Prefeito, da Casa dos
Conselho, da Secretaria de Assistência Social. Em especial, da Secretaria de Educação,
pelas frases apresentadas e pela forma que foram direcionadas, o que deu um especial
brilho ao evento. Luciany informou que é de interesse dos alunos levar o trabalho até
as ILPIs, pois será de muita importância para os idosos, saberem que existem crianças
aqui fora que os admiram e se preocupam com eles. Foi então aprovado que se crie um
calendário de atividades para que tal trabalho seja levado até às ILPIs. Sergio se
mostrou preocupado com a forma de politização com que foi conduzida a passeata e
deixou claro que é contra qualquer tipo de política no Conselho que não seja a política
para a pessoa idosa. Continuando, Sergio narrou que, no seu ponto de vista, não foi
nada justo, a Deputada Cristiane Brasil ter feito uso do microfone por tão alongado
tempo, dando até a entender que o evento fora inteiramente de sua autoria. Achou
importante a participação do Prefeito e da Primeira Dama, até porque a Primeira Dama
foi aclamada Madrinha do Evento. Gabriela narrou que foi ela quem passou o
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microfone para a Deputada, e informou que de fato o CMDDPI, em seus eventos, os
representantes da sociedade civil sempre foram cuidadosos com relação à participação
de políticos de cunho partidário. Ana Rattes narrou que de fato é uma situação
preocupante, mas tem que se discutir uma forma de resolver sem que ninguém saia
ferido. Continuando, Ana Rattes colocou o Gabinete da Cidadania a disposição para
que sejam buscadas a criação de políticas públicas para a pessoa idosa, pois ainda não
existe no município nenhuma iniciativa de tal abrangência. Gabriela narrou que sem o
apoio de certos seguimentos fica muito difícil o avanço em conquistas de benefícios
para a pessoa idosa e esta é a hora de cobrar as propostas de centro de referência para a
pessoa idosa, centro dia, carro para visita às ILPIs e também, recursos para nossos
eventos, os quais não são fáceis de se conseguir. Passando então para a questão do
Projeto Memória e Bem Estar, apresentado pela Doutora Elisa Shaw, Flavia informou
que para o protocolamento no Município, será necessário que o referido projeto seja
apresentado por escrito detalhadamente, com os devidos registros e acompanhado com
uma carta de anuência, em papel timbrado da Universidade de Liverpool e com
parecer favorável do CMDDPI. Gabriela informou que Doutora Elisa virá ao Brasil em
julho e que vai enviar E-mail informando das exigências. Passando então para
Cadastramento e Visitas às ILPIs, Lciany informou da necessidade de visita a uma
instituição instalada na Rua Alberto Torres e Gabriela citou que trata-se da ILPI
BulganVille, anteriormente sediada em Correas, com outro nome. Que além desta, é
necessário se priorizar também uma visita à Morada do Sol. Sergio informou que
existe uma lei que obriga o Ministério Público a efetuar visitas às ILPIs e sugeriu que
seja se faça contato no sentido de um trabalho conjunto. Cristiane se propôs a verificar
agendamento de carro, ficando formada uma equipe composta por Flávia, Suely,
Sergio e Cristiane para efetuação da próxima visita, então agendada para o dia três de
julho. Gabriela sugeriu que a Comissão de Fiscalização se reúna para analisar novos
documentos que chegaram e 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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