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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO 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 19 de setembro de dois mil e dezessete, com início às 17h11min, em primeira
convocação, presentes os Conselheiros, conforme registrado na página de número trinta e
três do 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) Leitura e
aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2) Festa do Idoso 2017; 3) Cadastramento e Visitas
ILPIs; 4) Informes e Assuntos Gerais. Presidida por Gabriela Falconi que, passou informações
sobre a programação proposta para a festa do Dia do Idoso, no Terra Santa, dia três de
outubro, conforme segue: após a solenidade de abertura, prosseguirá com as homenagens
dos alunos para os avós de cinco escolas municipais; apresentação do Coral Pró‐Tempore;
atividades físicas com o Professor Renato Farjalla, da Universidade Estácio de Sá; almoço
para duzentas e cinquenta pessoas, onde serão servidos empadão de frango e macarrão à
bolonhesa. Após o almoço, haverá o habitual show de prêmios. Para o almoço, ficou
acertado que a Prefeitura fornecerá os ingredientes e a equipe do Terra Santa cuidará dos
preparos. Para a encerramento, haverá uma sopa oferecida pela Secretaria de Assistência
Social, a qual será preparada pelo Restaurante Popular. Foi enviado um ofício para a
Prefeitura, constando a relação dos ingredientes para o almoço e a necessidade de dez
prêmios principais e dez prêmios de consolação. Para os prêmios principais foram sugeridos
brindes como liquidificador, ferro elétrico, torradeira elétrica, cobertor de fibra, assadeira
elétrica e outros que deixam o pessoal bastante satisfeito. Dois prêmios principais já estão
garantidos através do Gabinete do Prefeito. Luciany conseguiu com o Secretário de
Educação, Anderson Juliano a contribuição de R$ 200,00 (duzentos reais), também para
aquisição prêmios. No dia cinco, está confirmada a Olimpíada da Terceira Idade, na Fábrica
do Saber, com abertura às 13 horas; 14 horas, Competições esportiva; 16 horas, Lanche de
Confraternização e 17 horas encerramento. A Fábrica do Saber tem ótimos espaços que
podem ser utilizados para atividades com os idosos, tem hidroginástica já em
funcionamento, local ótimo para reuniões itinerantes, orientações judiciais e muito mais.
Vale a pena o Gabinete da Cidadania conhecer e pensar em parcerias para futuros projetos.
Confirmado também, para o dia cinco, o Projeto Cinema, Memória e Bem Estar, com os
idosos do Projeto Fórmula do Bem Estar, Parceria do CMDDPI com o Terra Santa e Dra. Lisa
Shaw, da Universidade de Liverpool. O evento do INPAS, ainda não tem data, pois o Palácio
de Cristal, local onde seria realizado, está com a agenda fechada. Sueli foi consultada sobre
as possibilidades de realização do evento do INPAS no Terra Santa, a qual ficou de dar a
resposta depois de verificada a agenda. Confirmado o baile do Restaurante Popular, no dia
6, realização da Secretaria de Assistência Social. Aprovado que seja enviado um ofício para
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cada Secretário solicitando um brinde para sorteio. Retondaro prometeu adquirir um
multiprocessador para brinde. Celma acabou de confirmar a oferta do brinde de um salão de
beleza. Aprovado também o envio de ofício para a OAB solicitando brinde e dando como
sugestão: ventilador, batedeira e torradeira. Fazer ofício também para o IMPAS, solicitando
brindes e ofício para o Secretário de Educação, agradecendo pela contribuição. Alessandra,
do Lar São João de Deus confirmou o empréstimo do globo para realização do sorteio. Sergio
acabou de confirmar a contribuição de trezentos pães franceses e trinta e quatro frascos de
dois litros de refrigerante. Foi solicitado que a Penha verifique a possibilidade de destacar
pessoal da equipe que cumpre medida socioeducativa para ajudar no evento. Penha
prometeu verificar tal possibilidade, mas até o momento não tem nada como garantia.
Presente, o Gabinete da Cidadania informou que não tem como contribuir, e então Gabriela
solicitou que todos Conselheiros estejam presentes e prontos para o trabalho, pois
provavelmente haverá necessidade, a exemplo dos anos anteriores. Através de ligação
telefônica, o Gabinete do Prefeito confirmou a aquisição de todos os ingredientes, ficando o
Sergio liberado dos refrigerantes, podendo assim, utilizar os recursos para outros produtos
que se fizerem necessários. Sergio propôs que seja feito ofício solicitando contribuição à
Loja Maçônica. Cris informou que a Deputada Cristiane Brasil se propôs a contribuir com
alguns brinde, desde que haja aprovação dos Conselheiros. Gabriela colocou o assunto em
votação e foi aprovada a aceitação de brindes ofertado pela Deputada em questão.
Aprovado o envio de convite através de ofício para: Deputada Cristiane Brasil, Deputado
Marcus Vinícius, Juiz Dr. Alexandre, Promotor Dr. Celso, Loja Maçônica, OAB, CDL e Câmara
Municipal. Para o Lar São João de Deus, foi confirmada a reserva de dezesseis lugares e para
o Lar Manzine, doze lugares. Foi solicitada a Tania, da Secretaria de Educação, que relacione
os idosos a serem homenageados e as escolas que farão as homenagens, com o número de
pessoas que participarão do evento e que se convide os familiares dos homenageados. A
pedido da mesa, Cristiane confirma a agendamento de carro para o transporte da
Conselheira Pedentrina, que por ser a Conselheira mais idosa, não pode ficar de fora. Então,
foi lida e aprovada ata da reunião do mês de agosto do corrente. Passando para o item
Cadastramento e Visitas às ILPIs, a comissão informou que foram feitas visitas fiscalizadoras
a duas instituições. Foi feita a narrativa da situação encontrada em uma das instituições,
agora instalada em novo prédio, no qual foi detectada a necessidade de várias intervenções
para que o mesmo esteja de acordo com as normas que regulamentam o funcionamento das
ILPIs. Foi detectada também a carência de material de limpeza e outros suprimentos como
alimentos e remédios. A comissão achou por bem oficializar a Secretaria de Saúde e agilizar
a Assistência Social, no sentido de levar apoio para que não se tenha em um futuro bem
próximo uma nova Bento Cotolleno. Com relação ao quadro de pessoal, a Comissão achou
regular, inclusive contando com médico responsável. O fichário dos institucionalizados
encontra‐se em dia e a documentação está em andamento, inclusive com entrada de um
novo alvará com o CNAE ILPI certo. Sergio alertou que o Conselho tem que mudar a forma
como vem procedendo com relação às visitas fiscalizatórias, pois fatos irregulares vem sendo
detectados, relatados, lavrados em atas, sem que nenhuma ação venha sendo feita no
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sentido de mudar o quadro existente. Um dos pontos que mais chamou a atenção de Sérgio
é a relação receitas e despesas, que nunca fecham. Há casos de responsável por instituição
pedindo dinheiro emprestado para parentes no sentido de fechar o mês, com promessa de
acertar no mês seguinte. Debora fez encaminhamento no sentido que seja enviado ofício ao
COMSAUDE solicitando cadastro na relação de distribuição de medicamentos, considerando
a situação de carência que encontram alguns idosos institucionalizados. Sergio propôs que
medidas sejam tomadas e leu vários Artigos de Leis onde estão descritos que é de
responsabilidade do governo cuidar para que os idosos vivam com dignidade. São direitos
dos idosos ser assistido por médicos, ter acesso a remédios, ter moradia decente e tudo
mais que se fizer necessário para viver com dignidade. Que os relatórios saiam dos arquivos
e sejam usados para cobrar dos Promotores, Juízes, e demais autoridades, medidas para que
Petrópolis de a seus idosos o que lhes é de direito. Alessandra foi questionada com relação
ao andamento da documentação do Lar São João de Deus cujo Certificado de Registro foi
fornecido com validade de seis meses, prazo já inspirado, tendo exigências a cumprir com
relação ao Corpo de Bombeiros. Alessandra informou que foi contratada uma empresa para
desenvolver o projeto de regularização junto ao Corpo de Bombeiro e tal empresa não
cumpriu o contratado. Foi solicitado também que Lar São João de Deus requeira junto ao
CMDDPI, o registro de seu projeto do Centro de Atividades já em funcionamento. Foi
solicitado também que a Secretaria de Assistência Social registre o projeto do Baile Popular.
Gabriela informou que na reunião realizada no Gabinete do Prefeito, o Chefe do Executivo
mostrou‐se bastante interessado no desenvolvimento do Centro dia e do Centro de
referência para a Pessoa idosa e o Lar São João de Deus foi citado para uma possível parceria
nos projetos. Na mesma reunião, ficou decidido que seja agendada uma visita a Três Rios,
para conseguir informações detalhadas dos projetos lá existentes, que poderão servir de
referência para Petrópolis. Cristiane alertou que todos os idosos que recebem BPC, e não
tem CAD ÚNICO, deverão efetuar junto a um CRAS, o seu cadastro, até dezembro de 2017,
pois aqueles que assim não o fizerem, terão o benefício suspenso. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às 19h28m, 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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