ATA DE MARÇO DE 2022 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CMDDPI
Ata da Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa, realizada
no dia 15 de março de 2022, às
17h, via plataforma virtual do
Zoom.
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
realizada em 15 de março de 2022 às 17h em primeira convocação, realizada pela
plataforma Virtual do Zoom Meeting endereço: Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79192181556?pwd=rGjhkjzsNJvVPGSOqqPI4QfP3qc3gL.1
Meeting ID: 791 9218 1556, Passcode: nBF2ed e com os seguintes pontos de pauta:
1)Aprovação de atas 2)Relatório de atendimentos do CMDDPI, 3) Informações do
FUMDIPI, 4)Solicitação de Prestação de Contas e Balancete FUMDIPI e 5) Assuntos
Gerais. . A reunião foi iniciada às 17:25h pela presidente Sueli Karl que deu boas-vindas
aos Conselheiros. Presenças registradas: Pela Sociedade Civil: Sergio Simões - OAB
Petrópolis, Leandro Justen - Maçonaria; Pedro Barbosa Lima Neto - Instituto Alliance;
Gabriela Falconi da Hexanet Comunicação; Sueli Karl - Rotary Bingen; Luciene Baptista UNATI FASE. Pelo poder público: Silvana Araújo Sec. de Obras Habitação e
Regularização Fundiária; Rita Ravaglia Campos - SMS; Sueli abre a reunião agradecendo
a presença de todos e informando que a reunião de fevereiro de 2022 teve que ser
cancelada em virtude das chuvas do dia 15 de fevereiro. Sueli pede que Gabriela leia as
atas de novembro/2021, dezembro/2021 e fevereiro/2022. Todas as 3 (três) atas foram
aprovadas sem alterações. Sueli abre o segundo item de pauta: atendimentos do conselho.
Gabriela apresenta o relatório de atendimentos do mês de dezembro de 2022. Foi
informado que com a enchente do dia 15 de fevereiro de 2022 a sala do conselho foi
alagada, assim como muitas salas da prefeitura e foram perdidos os arquivos dos
atendimentos, o arquivo foi perdido assim como os documentos, Sueli informou que entrou
cerca de 60 cm de água, mas foi perdido tudo que estava até a segunda prateleira do
armário. O computador foi salvo, porém mesas e cadeiras foram perdidas. Gabriela faz a
apresentação do relatório. Em dezembro de 2021 foi atendida uma pessoa e em janeiro de
2022. Foi apresentado o caso de uma senhora que se queixou de uma ILPI que não a
deixava visitar a mãe. Gabriela explica que na época Dra. Rita foi consultada e pede que a
mesma apresente a explicação. Dra Rita informa que todas as ILPI tem suas regras e o
que a Sra. desejava ia contra as regras de uma ILPI privada. Não cabia ao CMDDPI ir
contra regras internas da instituição, pois estava cumprindo todos os protocolos sanitários
de segurança impostos pelo município. Gabriela explica que a assistente social da ILPI foi

ouvida. Sueli também apresentou o caso que recebeu da secretaria de assistência e as
providências que foram tomadas. Sérgio apresenta considerações que alguns casos
apresentados não são de competência do conselho e sim da delegacia. Maus tratos e
violência são casos que devem ser encaminhados à delegacia. Nossa principal indicação é
a ligação para o Disque 100 para que o caso seja encaminhado para a secretaria de
assistência social e também em outros casos para o Ministério Público no 127. A plenária
debate o assunto. Sérgio lembra que existe o boletim de ocorrência online e a pessoa ou o
próprio conselho do idoso pode fazer esse registro em cima das informações que recebe.
Sérgio explica que o conselho deve fazer o registro da ocorrência que chegou ao conselho
e pede uma apuração. Tem que ser pedido o nome e o documento do denunciante.
Gabriela explica que o conselho já fez isso com a Pedentrina num caso específico que
acontecia com seus vizinhos. Sérgio pede o retorno das visitas no 26º e aos demais
órgãos, tanto da prefeitura quanto da segurança. Sueli explica que nesse último período de
18 meses, sempre que havia uma troca no secretariado, o conselho se apresentava e
fechava parceria de atuação. Com essa situação houveram muitos avanços. Silvana
informa que está tendo dificuldades com o boletim online, mas dra Rita disse que precisou
e tudo foi normal. Sueli pede inversão de pauta: 4)Solicitação de Prestação de Contas e
Balancete FUMDIPI. Solicitação da prestação de contas do FUMDIPI juntamente com o
balancete do ano de 2021 pelo contador do fundo. Gabriela informa que consta na
regulamentação e na lei que a prefeitura deve prestar contas ao conselho. Sueli também
pretende marcar reunião com Juarez o contador para fazer as informações com a receita
federal para o IR. Sueli também informa que temos interesse em marcar uma reunião com
Neuza do FUMCRIA para atualizarmos as tramitações do fundo, pois sendo parecido com
o FUMCRIA a tramitação é similar. Sueli também pede a plenária para podermos definir as
ações para os próximos meses, se ficamos com prioridade no fundo para lançamento de
editais assim que estivermos com tudo certo junto a receita federal os e os trâmites para
as doações. Sueli também pontua sobre o volume de ações que desenvolvemos em 2021
para podermos agilizar o fundo. Gabriela indica que o foco fique concentrado no fundo de
forma que ele fique operacional, pois os últimos 2 anos foram difíceis e tivemos inúmeras
dificuldades que foram superadas, mas é preciso que esse ciclo tenha fim de forma que em
novembro de 2022 possamos cadastrar o fundo na receita federal para receber doações
em 2023. A plenária debate sobre o assunto. Sérgio explica sobre todo o processo da
regulamentação e da participação da sociedade civil perante a inércia do governo.
Concorda em deixar tudo organizado para que possamos avançar. Sueli informa que falta a
conclusão do fundo na receita federal, o cadastro das ILPI que ficou pendente com a
pandemia. Dra, Rita acrescenta que logo depois da tragédia do dia 15 de fevereiro, ela já
estava fazendo um trabalho de visitas nas ILPI com a vigilância sanitária do estado do Rio
de Janeiro, representando o CMDDPI e a Coordenação. O estado ficou satisfeito com o
estado das ILPI. Dra. Rita também acrescenta que foi fornecida água suficiente sem perigo

de contaminação para os idosos nas ILPI. Sueli registra que nesse assunto do
deslizamento em relação às ILPI, a única que teve problema de escorregamento foi o Lar
Cotinha e na Pensão Nossa Senhora Aparecida, mas não afetou nenhuma das casas. Dra
Rita registra que o Lar São João de Deus, entrou em contato com ela oferecendo duas
vagas por um período de 90 dias sem ônus, para algum idoso que estivesse em risco ou
alguma situação difícil. Foi a única que ofereceu. Dra Rita registra que a velhinha de 101
anos que foi resgatada na retroescavadeira está nesta ILPI. Sérgio oferece se alguma
instituição precisar de doações a maçonaria tem condições de ajudar. Sérgio e Sueli falam
sobre as doações de fogão, geladeira, mesas e cadeiras, cama e colchão. Sueli e Dra. Rita
combinam de montar uma lista com as idosas em abrigo e em situação de risco. .A
presidente Sueli Karl encerrou a reunião às 19h agradecendo a presença e o apoio de
todos. Ata redigida pela conselheira Gabriela Falconi, foi assinada pela presidente.
Petrópolis, 15 de março de 2022.
Sueli da Silva Prado Karl
Presidente
Cmddpi

