Conselho Municipal de defesa dos Direitos dos Idosos –CMDDI
ATA 03/2020
Aos vinte e quatro dias do mês junho de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se em
Plenária Ordinária os conselheiros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos
– CMDDI, através da plataforma GOOGLE MEET em função do distanciamento social
decretado pela pandemia do COVID-19 em todo país. Rosângela Silveira dá as boas-vindas,
apresenta o Secretário Adjunto da SDS Adilson Bier que irá coordenar a plenária. Adilson lê a
pauta e na sequência fica registrado que na próxima Plenária será lido e aprovado a ata de
março de 2020 e a de junho. Adilson solicita que Silvana Epifânio, (suplente dele) faça uma
breve apresentação. Silvana é pedagoga e chefe do gabinete, se coloca à disposição do
conselho para o que for preciso. Também consta na ata todas as felicitações de aniversário a
secretária Rosângela Silveira. Como a Presidente Rosângela Zanini saiu do cargo da
Presidência as representantes da ALDEF Janaina de Mattos Rex (Titular) e a Ruzel (suplente)
se pronunciam que não querem assumir a mesa, mas continuarão participando do Conselho do
Idoso. Na sequência Everton Captador de Recuso da SDS, lembra do Edital do Fundo
Estadual do Idoso que a secretaria apresentou um projeto em fevereiro, no valor de
R$118.977,34 para adquirir móveis e equipamentos para o Centro de Referência do Idoso.
Com o início da Pandemia foi suspenso esse projeto pelo conselho estadual, e então foi
disponibilizado o valor de R$150.000,00, um valor bem maior do que o do Edital, que deverá
ser comprado kits de alimentação e material de higiene para os idosos em vulnerabilidade
social. Já foi lavrado esse contrato assinado pela secretaria dos Direitos Humanos e pelo
Prefeito Ary Vanazzi, pedem a isenção dos 20% pois se não esse valor de 150.000,00 seria
menor, passaria ser de 120.000,00, o que abrangeria um menor número de idosos a serem
comtemplados. Silvana pergunta ao Everton qual os critérios em que esses idosos foram
selecionados e como será conduzida essa ação? Everton explica que os critérios adotados são:
idosos cadastrados com menos renda, que não recebem bolsa-família e com renda perca pita
de 338,00. Tudo está sendo construído, terá que ter uma boa logística: motorista, pessoas que
montem os kits, 2 funcionários para carregar e descarregar, esperam que em 10 dias já estejam
entregando na casa das pessoas necessitadas com todos os cuidados conforme a Resolução de
05/2020. Adilson diz que a SDS irá assumir o custo com gasolina para o transporte dos kits.
As famílias que não estão na base de dados talvez o Conselho do Idoso possa ajudar, caso
souber de idosos em dificuldade, podem enviar e-mail para SDS. Por unanimidade os
Conselheiros aprovaram o destino dos R$149.991,00 para a compra dos1.445 kits, sem a
retenção dos 20% ao fundo municipal do idoso. Dentro da pauta ao que se refere ao Centro de
Referência ao Idoso Ismael que é o Diretor do Centro e da obra diz que por um período a obra
toda parou, foi retomada e agora estão nos ajustes finais, deve-se concluir a obra em 1 mês. Já
se tem algumas parcerias como a Unisinos na área da Saúde com médico e alunos de
Medicina e outras áreas como Direito também. Foi realizado reunião com a Secretaria da
Assistência Social para discutir os serviços que serão oferecidos, perspectivas e
fortalecimento de vínculos será fundamental. Terão serviços novos que hoje não tem na rede.
Foi reservado uma sala para o Conselho do Idoso, o administrativo deverá ser na parte térrea
para um melhor acolhimento do idoso, a ideia é ser Referência em Assistência e Saúde. Entre
investimentos, como da Sthil (entre 2012 e 2020) foi de 381.200,00; Doações: em torno de

29.000,00 e 61.728,91 poderes público, municipal: 472.978,70. Silvana é a representante da
Unisinos, Airton suplente e este será referência no Conselho, ela reforça sua fala como em
outras plenárias a sua preocupação no Recursos Humanos, quem irá atender e como irão
atender esses idosos que deverão sair do Centro com informações completas, devem ser
pessoas capacitadas para acolher esse idoso da melhor forma e talvez que tenham alguma
formação ou experiência em Gerontologia, a ACOLHIDA será o carro forte. Ismael responde
que o Conselho do Idoso é a alma da política pública, ninguém será obrigado a ir trabalhar no
Centro, a equipe será preparada, ele tem essa compreensão que deverá ser um espaço
humanizado. Daniel diz que o Conselho sabe o que são as necessidades dos idosos, no Centro
será a construção em resolver e ir ao encontro, dá o exemplo que nesse ano 36.000 idosos
foram vacinados contra a gripe H1N1. Silvana reforça que o RH seguirá paralelo ao fluxo e
seremos cobrados por isso sim, torce para que independente da Gestão que tiver preserve o
Centro de Referência. Dentro desse assunto Daniel fortalece o aspecto que ninguém pode
destruir esse projeto independente de gestão. Não devemos temer o futuro. Rogério dá os
parabéns para todos, fala pela Secretaria do esporte que também estará presente nesse projeto
do Centro de Referência ao Idoso. Loreni agradece sua participação no Conselho do Idoso, foi
muito bom, está disponível para ajudar mesmo como Conselheira Tutelar. Rosângela pede
que todas as entidades que participam do Conselho enviem o Plano de Contingência Sanitária
para a SDS, mais como documental e será arquivado, igualmente será mandado por e-mail um
modelo de plano para quem ainda não fez ou tem dúvidas de como fazer. Adilson diz que
deve ser socializado para que no futuro tenhamos esse histórico no Conselho, também tem
participado das fiscalizações como Conselho do Idoso com a Vigilância Sanitária em ILPIS e
estabelecimentos, aonde orientam, exigem e façam cumprir o plano. Gicela lembra que no
Conselho tem uma comissão para acompanhar as visitas, será encaminhado o telefone dos
membros da comissão de visita fiscalizatória para a Vigilância Sanitária, da parte do Adilson
poderá participar conforme sua disponibilidade. Quanto a escolha da nova Presidência do
Conselho, Adilson ficará como Presidente Interino até que se possa realizar nova eleição. Foi
aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Agradece pelo voto de confiança. Airton
complementa a fala da Silvana e tem a mesma preocupação com as pessoas que irão atender o
Centro de Referência ao Idoso em que devem ter qualificação. Ismael sugere pauta fixa nas
plenárias de alguns minutos para as notícias do Centro de Referência ao Idoso, sugestão
aprovada. Manteremos as plenárias dessa forma por Lives na 1º terça-feira de cada mês com
início às 9:00. Encerrada plenária as 10:40.

