CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MAIO DE 2018
Ata da Reunião Ordinária da Conselho
Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa, realizada no dia 21 de maio de 2019,
às 17 horas e 30 minutos, na “Casa dos
Conselhos e Comissões”.
Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
realizada no dia 21 de maio de 2019, iniciada às 17 horas e 30 minutos, na sede da Casa
dos Conselhos Municipais, situada à Avenida Koeler, 260, Centro, Petrópolis, RJ, com
os conselheiros presentes conforme registro no termo de presença arquivado em poder
deste Conselho. Não tendo Edital de Convocação dessa presente reunião ordinária, foi
acordado pelos presentes os seguintes pontos de pauta: Leitura e aprovação das atas
pendentes de novembro e dezembro de 2018; Conferência Municipal do Idoso;
fiscalizações às ILPI’s; e Assuntos Gerais. Foi realizada a leitura e aprovada as atas
pendentes do meses de novembro e dezembro de 2018, aprovadas sem alterações. Foi
recebido como expediente declaração de justificativa de ausência da conselheira
Bernadete Gonçalves Bastos na Conferência realizada no último dia 11 de maio; foi
justificada a ausência da conselheira Gabriela Falconi por motivos de problemas
pessoais. Foi solicitado pela vice-presidente do Conselho, Sueli, a Inversão de pauta,
para tratar de alguns assuntos gerais, a conselheira solicitou informações sobre o CNPJ,
Penha informou que estava pendente a assinatura do Renan Campos, mas que estaria
em andamento para que seja gerado dentro do prazo, 60 dias a partir do dia 04 de abril,
sendo então a data limite o dia 04 de junho. Sueli perguntou à conselheira Maria da
Penha se é necessário envio de ofício para o setor que está responsável, sendo
informado pela conselheira Maria da Penha que o responsável, Juarez, está ciente e que
cumprirá o prazo não sendo necessário envio de ofício. Foi informado pela conselheira
Maria da Penha que foi entregue pela representante do conselho, Gelza Gatera, para o
funcionário Juarez o pedido da emissão do CNPJ em agosto de 2018, quando sinalizado
pela conselheira Penha o mesmo retirou o pedido e deu andamento ao processo.
Quando veio novamente o oficio do MP solicitando o CNPJ a conselheira Maria da Penha
foi procurar informações e verificou que estava pendente apenas a autenticação da
assinatura do Chefe de Gabinete, Renan Campos, por ter de pagar o encargo de 8 reais.
Maria da Penha realizou o pagamento para dar andamento ao processo de emissão do
CNPJ. Foi encaminhada proposta pela conselheira Sueli que seja realizado ofício para o
setor solicitando informações do andamento de emissão do CNPJ do Fundo do Idoso
para que seja encaminhado a tempo a este conselho para abertura de conta e resposta
ao ofício do Ministério Público acerca dessa solicitação. Entrando em processo de
votação quanto ao encaminhamento dado pela conselheira, foi aprovado por
unanimidade. Quanto à publicação da regulamentação da alteração da Resolução do
Fundo do Idoso, a conselheira Sueli solicitou verificar se os ofícios que constam na atas
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de dezembro e reiterar o oficio para o Gabinete do Prefeito que solicita reunião para obter
informações acerca da efetivação do FUNDIP, em votação foi aprovado por todos os
conselheiros presentes. Sueli pontou sobre o agendamento de visita na Clínica Pinto
Duarte para dar andamento aos encaminhamentos feitos na reunião de dezembro de
2018. Para realização da visita foi solicitado para as conselheiras Maria da Penha e
Cristiane a viabilização de automóvel para os conselheiros realizarem a fiscalização,
solicitando até o final de semana para que seja realizado em uma segunda-feira. Os
conselheiros Sergio, Sueli, Cristiane, Melina, Débora, Maria da Penha e Rita de Cassia
se dispuseram a ir na visita. Foi solicitado para a próxima reunião apresentação de dados
dos últimos meses sobre as estatísticas dos atendimentos voltados para violência contra
a Pessoa Idosa, tanto pela Secretaria de Saúde quanto para Secretaria de Assistência
Social. Foi informado que no dia 15 de junho teremos o Dia de combate à Violência
contra a Pessoa Idosa, a conselheira Sueli questiona o que será realizado por parte do
Conselho. Em construção conjunta dos conselheiros presentes foi sugerido espaço na
Praça Dom Pedro um stand atraindo a população dando informações de como denunciar,
conscientização da violência contra a Pessoa Idosa e no dia 15 de junho divulgar ações
que podem acontecer em escolas, Academias da Saúde, Fábrica do Saber com palestras
e abertura para receber denúncias e conscientizar a população no cuidado e direitos as
Pessoa Idosa. Ficou acordado que Maria da Penha vai encaminhar juntamente com a
presidente ou vice-presidente solicitando o espaço para a TURISPETRO e barraca para
COMDEP. Sueli se dispôs a convidar a UCP e Estácio para alguma ação em conjunto.
O conselheiro Heitor vai dispor de banner para o dia do evento na praça. O Conselheiro
Sérgio solicitou uma reunião extraordinária apenas com os conselheiros para tratar de
questões referentes ao Conselho, seu funcionamento, suas atribuições e demandas. Foi
definido como pauta para a próxima reunião ordinária no dia 18 de junho: Agendamento
de visitas às ILPI, Apresentação do Relatório e Deliberações da Conferência do Idoso,
Andamento do Fundo do Idoso, Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
19h10m, cuja Ata foi lavrada e assinada por mim, Débora Esteves Müller e, assinada
pela Vice-Presidente do CMDDPI, Sueli da Silva Prado Karl e pelos demais Conselheiros
presentes.
Petrópolis, 21 de maio de 2019.
Débora Esteves Müller
Secretária
Sueli da Silva Prado Karl
Vice-Presidente
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