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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
(CMDDPI) do mês de Novembro do ano de 2009, realizada no dia dezessete  de 
novembro no Auditório da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania situada 
à Rua Aureliano Coutinho nº oitenta e um, segundo andar, Centro, Petrópolis, RJ, com 
início previsto para as dezessete horas e trinta minutos, convocada pela Presidente 
Gabriela de Almeida Falconi através do DO de número 3380 de quatorze novembro de 
dois  mil e nove à página 02,  tendo como assuntos de pauta: 1) Eleição do Conselho 
Municipal de Cultura, 2) Aprovação do Calendário de Reuniões de 2010, 3) Fundo 
Municipal do Idoso, 4) Alteração da Lei de Criação, 5) Assuntos Gerais. A Reunião 
efetivamente teve início em segunda convocação às dezessete horas e quarenta  e cinco 
minutos, após ter sido esgotado o prazo de quinze minutos da primeira convocação, 
quando, então, segundo o Regimento Interno do Conselho, em seu Artigo vinte e quatro, 
Parágrafo primeiro, já havia o quorum necessário de Conselheiros. Registraram sua 
presença em livro próprio para tal fim cinco Conselheiros Titular ou Suplentes no exercício 
da titularidade do Poder Público, cinco Conselheiros Titulares ou Suplentes no exercício 
da titularidade da Sociedade Civil além de três visitantes, com ausência registrada 
secretaria de educação, Fundação de Cultura e Turismo, secretaria de saúde, recanto da 
melhor idade Aconchego. Ao iniciar os trabalhos, a Presidente deu as boas-vindas e abriu 
a plenária agradecendo a presença de todos e justificando a ausência da conselheira Sra 
Magda Zainotte da Terapias Integradas que enviou email informando que não poderia 
estar presente pois estaria acompanhando sua mãe no INCA e a profa. Josília 
Fassbender que está com seu pai hospitalizado. A presidente lê a ata da reunião 
extraordinária de 08 Setembro de 2009 que é aprovada imediatamente pela plenária, 
convida a Sra. Rita para participar da reunião como secretária ad hoc. É discutido o 
primeiro item de pauta Eleição do Conselho Municipal de Cultura. Gabriela explica queo 
CMDDPI tem cadeira no Conselho Municipal de Cultura e que em Dezembro de 2009 
haverá nova eleição e lê o ofício enviado pela Fundação de Cultura e Turismo solicitando 
indicação dos representantes do CMDDPI. Gabriela manifesta vontade em continuar 
como titular deste conselho e convida aos membros da sociedade civil a se apresentarem 
como suplentes. A Sra. Marília Leon da UCP aceita a indicação e é submetido à plenária 
os dois nomes, Gabriela como titular e Marília como suplente. A plenária aprova a 
indicação e a presidente informa que será enviado um ofício à FCTP com a indicação. 
Nada havendo a acrescentar é passado ao segundo item de pauta Aprovação do 
Calendário de Reuniões de 2010. Após debate a plenária aprova as seguintes datas para 
as reuniões ordinárias de 2010: 19 de janeiro, 09 de fevereiro, 09 de março, 20 de abril, 
18 de maio, 15 de junho, 20 de julho, 17 de agosto, 21 de setembro, 19 de outubro, 16 de 
novembro e 15 de dezembro, com horário de início previsto para as 17:30h. Em seguida 
segue o terceiro item Fundo Municipal do Idoso. A presidente explica que o assunto não 
avançou apesar dos esforços em tentar agendar uma reunião com o Sr. Wilson Franca 
chefe de gabinete do prefeito. Desde a aprovação do texto da minuta do projeto de lei há 
sete meses atrás nada foi feito. Nas datas agendadas a reunião não acontecia pois era 
desmarcada. A conselheira Virginia representante do Gabinete do Prefeito pede a palavra  
e informa que a Sra Alice secretária do Sr. Wilson agendou uma reunião com ele para o 
dia 25 de novembro às 11h tendo como assunto de pauta o fundo e a alteração da lei de 
criação. A presidente convida os membros da comissão de direito presentes para 
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participar desta reunião e também a secretária Maria Helena Arrochellas  e o vice-
presidente sr. Carlos Jorge. Quanto ao  quarto item a alteração da lei de criação Gabriela 
informa que enviou um ofício pedindo uma audiência com o prefeito para apresentar o 
que foi deliberado pela plenária deste conselho mas que até a presente data ainda não 
havia recebido nenhuma notícia da secretária do prefeito. Informa que aproveitará a 
reunião do dia 25 para apresentar tudo junto. Gabriela pergunta se há alguma dúvida da 
plenária e não havendo mais informações segue para o último item de pauta assuntos 
gerais. Apresenta o Sr. Hélio Ferreira à plenária dizendo que ele veio fazer uma denúncia 
ao CMDDPI. O Sr. Helio se apresenta registrando seu telefone e endereço e explica que 
mora no alto da serra em cima de uma clínica veterinária. Nesta clínica existem cães que 
latem à noite o impedindo de dormir. Esse problema vem se arrastando faz 2 anos e 
apesar de já ter solicitado ajuda na fiscalização de posturas e no ministério público nada 
acontece, o veterinário continua levando cães para ficar à noite na clínica sozinhos, pois 
ninguém fica tomando conta deles. Também reclama do mau cheiro que o incomoda. Sr. 
Helio completa que tem problema de coração e essa situação o deixa muito nervoso e 
pede ao conselho ajuda. A sra. Maria Helena pede licença para chamar o Sr. Pomim que 
é fiscal da posturas. Sr. Helio explica a situação a ele que faz uma ligação para o sr. 
Robson chefe da fiscalização. O Sr. Pomim informa que será enviado um fiscal da 
posturas para averiguar a situação. O assunto ainda é debatido e fica combinado com o 
sr. Helio que se não der resultado, será enviado um ofício para a vigilância sanitária e 
secretaria de meio ambiente pedindo providências sobre essa clínica. Sr. Helio concorda 
e irá aguardar a visita dos fiscais. A sra Maria Helena informa que a associação APPCS 
irá fazer kits de higiene pessoal para o Natal para doar para algumas instituições de longa 
permanência e pede indicação de nomes de instituições. A plenária debate e faz 
indicação de algumas casas Sr. Hinério pede a palavra e reclama das vagas dos idosos 
nos ônibus que fazem a linha de Volta Redonda. Informa que foi comprar a passagem 
destinada ao idoso e no guichê dizem que já estão ocupadas as vagas do idoso. Ele paga 
a passagem e para sua surpresa não ao embarcar constata que não há idosos no ônibus. 
A plenária debate e pede ao Sr. Hionério que numa próxima viagem que isso aconteça 
que ele guarde a passagem para que seja enviado um ofício ao Detro e à empresa 
responsável por essa linha pedindo explicações. A presidente pergunta se mais algum 
conselheiro deseja fazer alguma consideração e não havendo mais nada a ser tratado, a 
presidente encerrou a reunião ordinária às dezenove horas e vinte minutos agradecendo 
a presença e a participação de todos os presentes.  Ata redigida pela presidente Gabriela 
Falconi, e, estando conforme, vai assinada pela mesma e pelos demais Conselheiros. 
Petrópolis, dezessete de novembro de dois mil e nove.  

 


