ATA DE ABRIL 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 19de abril de 2022, às 17h,
via plataforma virtual do Zoom.
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
realizada em 19 de abril de 2022 às 17h em primeira convocação, realizada pela
plataforma Virtual do Zoom
Meeting endereço:
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76022204666?pwd=yTq1noDPL5r7lgdQ5qF-fKplmXvzOj.1
Meeting ID: 760 2220 4666 Passcode: e5AP0X, tendo como ítens de pauta:1) Aprovação
de ata de Março de 2022, 2) Atualização do FUMDIPI 3) Atualização das denúncias
4)Levantamentos dos pontos de apoio que tenham idosos 5) Atualização sobre a 4a dose
das vacinas 6) Assuntos gerais. A reunião foi iniciada às 17:20h pela presidente Sueli Karl
que deu boas-vindas aos Conselheiros. Presenças registradas: Pela Sociedade Civil:
Sergio Simões - OAB Petrópolis, Pedro Barbosa Lima Neto - Instituto Alliance; Gabriela
Falconi da Hexanet Comunicação; Sueli Karl - Rotary Bingen; Ana Paula Blezer - Casa de
Repouso Despertar, Flávia Castalain - UCP e Pelo poder público: Rita Ravaglia Campos
- SMS, Silvana Araújo Sec. de Obras Habitação e Regularização Fundiária; Maria Inês do
Santos Neves Aves- Secretaria de Educação, Margareth Maria - Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Tiago Ezequiel - coordenador da Casa dos Conselhos .
Sueli abre a reunião agradecendo a presença de todos. Antes de abrir os pontos de pauta,
Sueli informa que recebemos um ofício do Conselho Regional de Psicologia informando a
saída de sua representante Melina Teixeira e que não tem mais interesse em indicar
membros para o CMDDPI e para o Fórum do Idoso, Gabriela compartilha o ofício recebido.
Sueli segue explicando que com a saída do CRP, foi consultada a ata de eleição das
instituições que foram eleitas em 2020 para o CMDDPI pelo Fórum do Idoso e a próxima
mais votada foi a Universidade Católica de Petrópolis - UCP que está representada pela
Dra. Flavia Castelain. Sueli pede que Tiago Ezequiel, coordenador da casa dos conselhos
que se apresente. Ele informa que já tem tecnologia para fazer a reunião presencial e
híbrida, também informa que está sendo feita uma licitação para uma sala paga e que
depois passa os detalhes, fala mais sobre a missão da casa dos conselhos e o apoio aos
conselhos e às políticas públicas no município. Sueli pede que Maria Inês da secretaria de
educação se apresente, porém não houve resposta da mesma. Sueli pede então que
Flávia se apresente. Flávia explica sua participação no Fórum do Idoso como
representante da UCP, que está à frente do Núcleo de Atendimento à Pessoa Idosa da
UCP e realiza sua apresentação. É aberto o primeiro item da pauta: Aprovação de ata de

março de 2022. Gabriela informa que esta ata foi colocada no grupo do CMDDPI e informa
que foi efetuada a retificação sugerida pelo conselheiro Pedro. A ata de março foi então
aprovada. Gabriela explica que recebeu um ofício da casa dos conselhos solicitando as
atas de novembro e dezembro de 2021 e de janeiro e fevereiro de 2022 e que essas atas
(aprovadas na reunião de março de 2022) já foram enviadas à casa dos conselhos.
Ressalta que em janeiro de 2022 não há reunião. É aberto o segundo item da pauta:
Atualização do FUMDIPI. Sueli explica que houve uma solicitação da Articulação
Institucional sobre a prestação de contas anual. É explicado que essa prestação de contas
é responsabilidade do contador Juarez e que compareceu na secretaria informando que o
PCA já foi solicitado até por conta dessa demanda do gabinete do prefeito. Sueli
complementa que espera que até a próxima reunião já tenha o PCA em mãos para
apresentar à plenária. No ítem atualização das denúncias, Sueli passa a palavra para
Gabriela que explica que com a enchente nós perdemos os registros das denúncias. As
anteriores foram informadas em reuniões passadas, porém fevereiro e março de 2022 a
Gisele ficou designada ao atendimento do pessoal das enchente e não tivemos
atendimentos, até porque a sala do CMDDPI está inoperante, sem cadeiras, mesas e
condições de atendimento, mas que acredita que assim que a sala esteja com o mobiliário
esse atendimento retornará. Informa que foi recebido um pedido de informação de uma
pessoa que gostaria de fazer um depósito na conta do FUMDIPI para descontar no IR, o
que lhe foi informado que no momento essa situação não pode ocorrer porque ainda
dependemos de estruturação da receita para dar esse comprovante do depósito no IR.
Sueli informa que está providenciando essa solução da receita em duas frentes, uma que é
com o Juarez que o contador do FUMDIPI e outra com um outro contador devido a seu
conhecimento sobre os procedimentos da receita federal. Sueli complementa que quer
deixar tudo encaminhado ainda no primeiro semestre para começar a providenciar editais
para o segundo semestre. Gabriela complementa que em reunião passada ficou acertado
que tentaremos uma reunião com a Neuza que é do FUMCRIA para conversarmos sobre
essa resolução da receita mas veio a segunda enchente e tivemos que parar tudo
novamente. Gabriela apresenta os esclarecimentos sobre os documentos do FUMDIPI
para o cadastramento na Receita Federal, para receber doações e dar condições de
conceder o desconto no Imposto de Renda. Sueli informa que temos hoje o duodécimo e
os TACs como receita do FUMDIPI, a conta está aberta e está tudo OK para isso. Para a
dedução do imposto de renda é que tem que finalizar esse processo. No ítem Atualização
das denúncias existem informações que Sueli pede que sejam tratadas em assuntos
gerais. Sueli abre o item levantamentos dos pontos de apoio que tenham idosos. Dra Rita
apresenta detalhadamente essas informações, onde existem idosos sendo atendidos.
Como resultado foi informado que existem 11 idosos de 60 a 80 anos e 2 idosos acima de
oitenta anos desabrigados sendo atendidos nos pontos de apoio. Dra. Rita informa que
existem ao todo 186 desabrigados vítimas das chuvas que aguardam por aluguel social (no

geral). Sueli pergunta à Dra Rita sobre informações das prioridades dos idosos que podem
receber doações, ela informa que a prioridade é dos idosos que são diabéticos
dependentes de insulina, pois precisam da geladeira para armazená-la. No ítem
Atualização sobre a 4a dose das vacinas, Dra Rita informa que todas as ILPI já receberam
a 4a dose. Para idosos acima de 80 anos está aberto o agendamento para aplicação da
vacina. As vacinas disponíveis são AstraZeneca. Assuntos gerais: Sueli informa que deseja
agendar uma reunião com o prefeito Rubens Bomtempo. Gabriela pergunta da sala, Sueli
informa que a sala ainda não foi higienizada e a Gisele ainda está atendendo o pessoal do
aluguel social, inclusive esses serão alguns dos assuntos que pretende abordar com o
prefeito. Após debate os conselheiros que participarão da reunião com o prefeito serão:
Sueli, Sérgio, Gabriela e Tiago Ezequiel. A princípio Sueli passa uma pauta que seria o
FUMDIPI no que se refere à prestação de contas, a sala do CMDDPI, a presença dos
conselheiros do poder público, entre outros. Sueli informa que quando a reunião for
marcada ela passa a informação aos conselheiros. Sérgio pede a palavra e esclarece a
Tiago um ponto que diz respeito aos conselheiros do governo, a presença deles também é
considerada trabalho, pois relata que já, em diversas oportunidades, escutou desses
conselheiros a justificativa que não poderia participar da reunião pois estava trabalhando.
Tiago faz as considerações e diz que o conselho deve ser prioridade. Sueli aproveita a
oportunidade para solicitar a presença do conselheiro da secretaria de assistência social,
pois não esteve presente na reunião de março, não está presente nesta reunião de abril e
ainda com um agravante que existe uma denúncia que precisa ser realizada e não se
consegue um contato com o secretário de assistência social nem com as conselheiras
designadas para atendimento das necessidades. Sueli encaminha a proposta de que seja
indicada Cristiane Provenzano que já está habituada ao conselho e também à dinâmica
das visitas. Portanto é preciso que a SAS e a SMS devam andar alinhadas com o CMDDPI.
Tiago informa que conversará com Fernando Araújo, secretário de assistência. Gabriela
complementa que o secretário de assistência sabe como é importante essa questão dos
conselheiros do governo até porque ele já foi coordenador da casa dos conselhos em outra
gestão. A presença da Cristiane no conselho será de muita importância pois tem a
sensibilidade necessária no trato com o idoso e gosta disto. Dra. Rita pede a palavra e faz
o encaminhamento de que nas visitas de fiscalização ela seja liberada de participar,
porque pela sua Coordenadoria do Idoso ela já está fazendo visitas às 16 ILPIs e avalia
idoso por idoso devido a uma proposta do ministério da saúde que todos os idosos
institucionalizados devem ser classificados pelo índice de vulnerabilidade clínico funcional.
A partir desta avaliação, é elaborado o plano de cuidados, quase que individual, e
posteriormente é apresentado para a equipe da ILPI. Essa proximidade criou um bom
relacionamento que facilitou o acesso à ILPI. Daí a proposta que ela não atue nessas
visitas. No caso de que uma avaliação médica seja necessária, ela se coloca à disposição.
Sueli faz suas considerações e a plenária debate. Sueli também coloca que recebeu uma

denúncia que gostaria de fazer uma visita. deve ser realizada numa terça-feira no horário
das 9h, pois anteriormente o CMDDPI só realizava visitas nas segunda-feiras. Sueli pede a
Tiago que esteja presente para conhecer como são feitas as visitas e também a presença
de um conselheiro da assistência social presente. Gabriela se disponibiliza para ir à visita e
informa que cabe à Casa dos Conselhos intermediar a liberação do carro para a visita
oficial do conselho. Gabriela explica que o destino da visita é revelado somente na hora
que o carro está saindo porque em diversas oportunidades a informação vazou e quando
os conselheiros chegam na ILPI está tudo preparado para a visita. Pedro pede o
esclarecimento de uma dúvida, pois com a liberação da utilização do fundo, é preciso a
informação se as instituições que fazem parte do conselho vão poder ou não ter acesso a
essa verba. Neste caso, o Instituto Alliance preferiria abrir mão da participação no
conselho e ter acesso à verba. Sueli anotou essa dúvida para posteriormente com mais
certeza responder. Gabriela faz uma sugestão de se fazer uma consulta jurídica de forma
que tenhamos a informação por conta da prestação de contas ao Tribunal de Contas. Sueli
apresenta a sugestão de conversarmos com a parte administrativa do FUMCRIA para
sabermos como é feito esse processo. Gabriela informa que sempre houve idéia de que
seja obrigatório além do cadastramento da instituição no CMDDPI que qualquer instituição
que se habilite a receber alguma verba proveniente do FUMDIPI frequente as reuniões do
CMDDPI. Tem que haver presença além de toda a documentação de constituição e
certidões necessárias. Esse expediente já é usado no FUMCRIA, para receber alguma
verba a instituição tem que ter frequência. Os presentes debatem sobre esse ponto e
concordam em colocar esse assunto em próximas reuniões. A presidente Sueli Karl
encerrou a reunião às 18h40 agradecendo a presença e o apoio de todos. Ata redigida
pela conselheira Gabriela Falconi, foi assinada pela presidente. Petrópolis, 19 de abril de
2022.
Sueli da Silva Prado Karl
Presidente
Cmddpi

