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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO 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 16 de maio de 2017, no auditório da Casa da Educação Visconde de Mauá,
situada à Rua Barão do Rio Branco nº 3, Centro – Petrópolis - RJ, com início às
17h20min, em primeira convocação, com os seguintes pontos de pauta: 1) Verificação
do Quorum; 2) Leitura e Aprovação de Atas da Reunião Anterior; 3) Projeto Memória e
Bem Estar Dra. Lisa Shaw, 4) Apresentação e escolha das frases para a Caminhada do dia
15 de junho; 5) Material para a caminhada; 6) Palestra do Ministério Público com as
ILPI; 6)Indicação de conselheiros para o CMC. Após a verificação de quorum, conforme
registrado na página nº 28 do livro de presença nº 2, a reunião foi iniciada sob a
presidência de Gabriela Falconi que leu o Edital de Convocação e em seguida, informou
que a ata de abril será apresentada na próxima reunião. A presidente abriu a reunião
pedindo uma inversão de pauta devido à prioridade da escolha das frases que serão
apresentadas pela secretaria de educação. Gabriela explica que os alunos da rede
municipal de ensino também estão inseridos na comemoração. Cinco escolas foram
selecionadas para participar do evento com frases tendo como tema o combate à violência
contra os idosos. Foram selecionadas em um primeiro momento 21 frases, e desse
montante, quatro foram escolhidas pela Secretaria de Educação e CMDDPI que a
proposta é que sejam exibidas em uma faixa de abertura e galhardetes, que serão
conduzidos por idosos participantes do evento. Tania Maltez apresenta as frases:
E. M. Governador Marcello Alencar: Aluno: Jesus dos Reis Neves "Respeitar os idosos
hoje, porque seremos eles amanhã."; Escola Municipal Johann Noel - Aluna: Aniele
Macccheiro Gall
Fase IV : “Idosos têm muitos direitos, a preferência é sempre
deles.”; Fernanda Maria Manso Fase V “Todos nós temos obrigações de respeitar os
idosos, pois, eles já trabalharam muito e hoje merecem todo o nosso respeito e,
principalmente, amor. Vamos aprender a valorizar nossos velhinhos?”; Leonardo da Silva
Fase VI : Da mesma forma que quero o bem para os idosos da minha família, desejo o
bem para os outros, não esquecendo que um dia também serei um idoso. Isso é amar o
próximo; Elaine dos Santos da Silva Menezes- Fase VI “Acho justo que eles tenham
seus direitos, afinal, trabalharam a vida inteira e agora têm que ter direito de passear, ter
uma vida independente, aproveitar!”; Matheus V. Caetano Fase VII - “Devemos
respeitar e ajudar os idosos, porque um dia seremos idosos.”; Fabiana Araújo Nascimento
Fase VII “O idoso merece ter seus direitos assegurados todos os dias. Acordar e ter seu
alimento. Poder sair de casa e ser respeitado por todos. Ter sua aposentadoria digna e
viver uma vida tranquila.” Cátia Cilene Kappaun Fase VII - “É direito do idoso ter uma
aposentadoria digna, ter direito a saúde, ser respeitado. É direito de todos os idosos
serem amados, pois eles já amaram e cuidaram muito dos seus.”; Merielen Pitzer
Fontanha dos Santos
Fase VII -“Ser idoso é uma fase muito difícil. Os idosos
merecem ter seus direitos respeitados pela humanidade, principalmente pelos jovens.”;
E.M. Geraldo Ventura Dias - “Respeito e amor para o idoso tem valor”. ELZA NUNES
CARDOSO. T.ME 151-IV – Data Nas. 10/03/1951 “Ler e escrever: direito que todo
idoso deve ter.” ROSIMERY LEITE ROSA. T. ME 151-IV– Data Nas. 21/04/1981 - “O
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cuidado constante com a saúde dos idosos é fundamental.”; RITA DE CASSIA TITÃO
DA SILVA. T. ME 151-II– Data Nas. 09/11/1970 -“Digo não a toda violência ao idoso.”
VERA LÚCIA BRITO DE FRANÇA. T. ME 151-IV– Data Nas.27/11/1982 - “Idoso:
Prioridade dia a dia!” - HELLEN DE FATIMA PINHEIRO BORGES. T.ME 151-V–
Data Nas. 10/09/2001 -“Gratuidade no transporte é direito do idoso.”; Alunos da Turma
151 “Atividade física o idoso deve praticar.”; DINORÁ FERREIRA LOURENÇO. T.
ME 691-VII– Data Nas. 20/03/1949 - “Vamos zelar e cuidar da segurança do idoso.”;
LARISSE LOPES DA SILVA. T.ME 151-V– Data Nas. 07/03/1999- “Depois de tanto
trabalhar, o direito a habitação, o idoso merecerá.” CARLA APARECIDA DE SOUZA.
T. ME 151-V– Data Nas. 24/11/1982 - “À sua vida escolar o idoso tem direito a
retomar.” - RENATO LAGE RAIMUNDO. T. ME 151-V– Data Nas. 14/05/1986 Educandário Terra Santa Aluna: Enir Werneck da Silva – Fase III “Os idosos têm direito
ao respeito e carinho, são crianças que não perderam a inocência e ainda ganharam
experiência.”; E.M. DR. RUBENS DE CASTRO BOMTEMPO - Aluno: THIAGO
LUIS PEREIRA DE PAULA SOUZA - Fase: IX Fase da EJA "RESPEITAR OS
IDOSOS É SINAL DE DAR VALOR À VIDA, POIS GRAÇAS AOS CONSELHOS
DELES QUE SOMOS LAPIDADOS COMO O DIAMANTE BRUTO. DEVEMOS
LEMBRAR QUE UM DIA ELES LUTARAM NOSSAS LUTAS E TRAVARAM
NOSSAS GUERRAS. ETERNA GRATIDÃO AOS ANCIÃOS." Após debate a plenária
escolhe a frase da E.M. Geraldo Ventura Dias - “Respeito e amor para o idoso tem
valor”. ELZA NUNES CARDOSO. T.ME 151-IV. A plenária aprova o itinerário, que
terá início na Catedral São Pedro de Alcântara, com saída marcada para as 10h30. Os
participantes irão passar pela Avenida Koeler e encerrar na Praça da Liberdade. Penha
apresenta o andamento e confirma a confecção de camisetas, a faixa e os panfletos.
Também é confirmado o lanche. Tania apresenta a proposta de chamar o coral
Protempore que prontamente é aprovada. Gabriela fica responsável pelo convite.
Esgotada a discussão dos detalhes a plenária passa ao próximo item de pauta a
Capacitação do MP. Gabriela informa que está tudo confirmado com Dr. Luiz Claudio do
Ministério Publico CAO do Idoso do Rio de Janeiro para o dia 07 de junho de 2017 no
Terra Santa das 14h às 18h. Penha também confirma o lanche. Foram convidadas todas
as ILPI conforme informação de Cristiane Provenzano. Também haverá participação do
CRAS e CREAS. Sobre a indicação dos conselheiros do CMC fica para uma próxima
reunião, assim como o projeto da Dra Lisa pois estão faltando alguns detalhes para o
encaminhamento à Secretaria de Saúde. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às 18h50m, 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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