ATA DE MAIO 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 17 de maio de 2022, às 17h,
via plataforma virtual do Zoom.
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
realizada em 17 de maio de 2022 às 17h em primeira convocação, realizada pela
plataforma
Virtual
do
Zoom
Meeting
endereço:
Join
Zoom
Meetinghttps://us04web.zoom.us/j/75295446043?pwd=dFVPEj2ubq_poUA_pU8y_MViJEAT
XQ.1 Meeting ID: 752 9544 6043 Passcode: Hp7kpN tendo como itens de pauta:1)Evento
do dia 15/6/22 dia da conscientização da violência contra a pessoa idosa; 2) Fumdipi; 3)
Sala do Cmddpi; 4) 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, Gabriela Falconi e Aldemir Motta Borges Jr. da Hexanet
Comunicação; Sueli Karl - Rotary Bingen; Ana Paula Blezer - Casa de Repouso Despertar,
Flávia Castalain - UCP, Luciene Baptista - Unati Fase, Flávia Castellain 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, Fernando Leite CPTRANS, Cristiane Provenzano SAS e visitantes: Fernanda Ferreira - Gabinete vereador Hingo Hammes e Teresa Rocha Gabinete da vereadora Gilda Beatriz. É apresentada a Ata da Reunião de abril de 2022
que foi prontamente aprovada. Sueli coloca em discussão a eleição de um membro da
sociedade civil no Centro Dia. A plenária elege por unanimidade Sueli Karl para representar
o CMDDPI no Centro Dia. Fernanda pergunta se o Centro Dia seria da emenda do
Deputado Federal Hugo Leal, e foi respondido que não teríamos esta informação
disponível. Sueli pergunta se a próxima reunião já poderia ser presencial e os conselheiros
confirmam que sim. Foi aberto o assunto do FUMDIPI, Sueli informa que após a reunião do
mês anterior foi respondida uma planilha sobre os fundos e também foi solicitado ao
Juarez, contador as informações da prestação de contas de 2021. A prestação de contas
ainda não foi encaminhada ao CMDDPI e nem à Controladoria. Sérgio faz a consideração
que o CMDDPI deve encaminhar um ofício à Contadoria solicitando a prestação de contas.
Sueli explica que o CMDDPI não foi notificado para a prestação de contas. A solicitação foi
para a Sra Luciane Bomtempo do gabinete do prefeito, pois o TCE está querendo a
prestação de contas, tanto do Fundo do Idoso quanto dos demais fundos. Sérgio
recomenda o envio do ofício para a contadoria do Sr. Juarez para que apresente a

prestação de contas de 2021 com cópia para sra Luciane. Margareth apresenta uma
sugestão que se peça ao Sr. Juarez uma cópia do que foi enviado ao TCE de forma que
ficaremos com isso informados sobre o que foi respondido. Também fica claro que a
gestora do fundo é a Sra. Luciane Bomtempo. Sueli passa para o assunto da Sala do
Cmddpi. Margareth pergunta quem é o tesoureiro do FUMDIPI e são dadas as explicações.
Sueli agradece ao Tiago sobre as questões que foram solicitadas. Sueli solicita
informações ao Tiago Ezequiel sobre a sala, se já está mobiliada e também informações
sobre a secretaria. Tiago apresenta as informações da sala e diz que teve que ceder a
casa dos conselhos e a sala estava sendo usado para o aluguel social. Os conselheiros
questionaram sobre o uso da sala pelo poder público sem o consentimento do CMDDPI.
Tiago explica que no dia seguinte a sala estará disponível para o conselho. Gabriela
informa que sobre a Giseli estar acidentada, se o Tiago pode alocar outra pessoa para
ocupar seu lugar em função de seu acidente. Foram dadas as informações sobre a visita
realizada na ILPI. Sueli abre o assunto sobre o Evento do dia 15/6/22 dia da
conscientização da violência contra a pessoa idosa. Dra Rita apresenta as ações da
secretaria da saúde, distribuições de cartilhas. Cristiane SAS informa que a secretaria pode
participar mas que não tem no momento o que será oferecido. A OAB estará presente.
Deve ser encaminhado um ofício para a COMDEP solicitando 2 barracas, também serão
necessárias 12 cadeiras e 6 mesas que serão providenciadas pelo Tiago. O horário será de
10 às 15h. Também foi deliberado encaminhar para a ASCOM solicitação de confeccionar
mais panfletos e as cartilhas que foram elaboradas pela Dra. Rita para este dia. Sérgio
relembra sobre a inclusão do atendimento da OAB no panfleto. Flávia da UCP informa que
irá levar os alunos da UCP para ajudarem nas informações. Fernando da CPTRANS
também informa que irá levar algumas informações para a comunicação da CPTRANS e
participar no dia. Sueli pede licença pois tem que sair e pede à Dra. Rita, a vice-presidente
que conclua a reunião. É apresentada a proposta de ser realizada uma reunião
extraordinária no dia 31 de maio para que se possa fechar toda a programação. A plenária
aprova a realização da reunião às 17h via zoom. Dra. Rita também apresenta a sugestão
de procurarmos algum órgão ligado ao trabalho para dar informações sobre empregos para
idosos. A vice-presidente Dra. Rita Ravaglia encerrou a reunião às 18h40 agradecendo a
presença e o apoio de todos. Ata redigida pela conselheira Gabriela Falconi, foi assinada
pela presidente. Petrópolis, 17 de maio de 2022.
Sueli da Silva Prado Karl
Presidente
Cmddpi

