
 

                     Conselho Municipal de defesa dos Direitos dos Idosos –CMDDI 

ATA 04/2020 

         Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se em 

Plenária Extraordinária 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. Com pauta única: Lar São 

Francisco. Adilson (SDS) presidente interino da boas vindas a todos os presentes e fala da 

situação da Pandemia no Lar São Francisco entre os moradores e os trabalhadores. Mariza 

(AVOLSFA) diz que está difícil ficar longe da casa e relata que desde a saída da antiga 

coordenação do Lar a Associação está disposta a ajudar, a somar e agradece a SDS por 

atender o pedido da associação para realizar uma plenária. Adilsom diz que os idosos foram 

remanejados para o Monte Alverne para que fosse feita a Sanitização Geral do espaço, a 

princípio seria pro 24 horas, aí foi pensado em deixar eles um pouco mais de tempo para fazer 

algumas melhorias, já que estava vazio o espaço e com os idosos no local, ficaria inviável. 

Leticia (Secretária SDS), agradece a preocupação da Associação AVOLSFA e diz que o 

remanejo dos idosos foi feito com muito cuidado e carinho e afirma que o Lar precisava de 

algumas melhorias. Mariza (AVOLSFA) diz que em 30 dias, faleceram 4 idosos e que o 

atendente Anderson apresentou sintomas e ainda ficou três dias trabalhando e com isso 

acabou contaminando os idosos. Fala também que não é hora de enfeitar o lar e sim trabalhar 

com a proteção dos nossos idosos. Secretária Leticia convida todos os participantes da 

plenária a estar junto a SDS na linha de frente e ressalta que a transferência dos idosos foi 

feita com muito cuidado e carinho, foram tomadas todas as medidas de prevenção possíveis. 

Silvana (Unisinos) relata que tem um registro acumulado de informações em relação ao Lar 

São Francisco e que foi um descaso com o conselho do idoso, dizendo que o conselho não 

está atuante e pede para que tenham bastante cuidado com os idosos, pois eles estão com o 

emocional muito abalados e que tem que ser evitado falar sobre o COVID e sobre os idosos 

que faleceram. Daniel (Gabinete) agradece o carinho e preocupação da AVOLSFA com os 

idosos do lar, destaca que os idosos são as pessoas mais frágeis. Diz também que a reposta do 

falecimento dos idosos, não foi dada na hora para eles, mas abalou a todos e sugere que seja 

montada uma comissão do conselho para ir até o Monte Alverne, para conhecer o espaço e 

fazer uma visita aos idosos, tomando todas as medidas de prevenção. Fala que nem sempre o 

conselho será convocado quando tiver uma questão de urgência para resolver no lar, que o 

governo trabalha com muita transparência e que qualquer idoso em São Leopoldo será nossa 

responsabilidade, iremos defender essa população nessa pandemia. E dia 20 de julho serão 

testados todos os 24 idosos do lar. Coreti (SINTAPI), agradece a importante ação do governo, 

não concorda do conselho ser o último a sabe de todas essas mudanças dos idosos, o conselho 

tinha que saber quantos lares existem em São Leopoldo e todos deveriam ter cadastro no 

CMDDI, ela questiona se nos outros lares todos os idosos foram testados e se os que estão em 

casa também vão ser. Alerta também que os idosos nessa transferência podem baixar a 

imunidade deles e que essa pandemia vai demorar muito para passar, não será de uma hora 

para outra resolvida. Fala que está confeccionando máscaras de tecido para distribuir para a 

população que precisa também. Adilson (SDS) fala que ele não se afastou em nenhum 

momento dos idosos na remoção, só foi para casa depois que todos estavam acomodados e 



bem. Explica que o município criou dois serviços no Monte Alverne com parceria da 

Instituição AMMEP (Associação Meninos e Meninas do Progresso) um para atender adultos 

com COVID e outro para atender crianças e adolescentes esse  Outra parceria será com a 

Isaura Maia, onde atenderá até 10 crianças de acolhimento e outra parceria será com o 

Instituto Lenon, que atenderá adultos em situação de rua. Os idosos foram para o Monte 

Alverne na ala onde pertence a saúde que no momento não tem ninguém com COVID essa ala 

é só para eles. Adilsom responde para Coreti que a Vigilância não tem pernas para fazer todas 

essas vistorias e a SDS está ajudando e deixa bem claro que os idosos, assim que o Lar estiver 

sanitizado os idosos que estiverem testado negativo, vão voltar para o Lar novamente, o 

retorno deles está previsto para o dia 20/07 depois de fazer a testagem. Ismael (SEDHU) , não 

estamos falando de um caso isolado, estamos tratando de um caso grave, hoje queremos 

respostas instantâneas e a responsabilidade cai sempre sobre o gestor, que muitas vezes tem 

que pensar muito rápido, o ministério público cobra e as decisões tem que ser muitas vezes 

rápidas, pois o governo está sempre sendo investigado. Fabiane (SDS) disse que o Lar foi o 

primeiro a fazer o Plano de Contingência, logo que começou a pandemia todas as medidas de 

prevenção foram tomadas, as visitas foram proibidas. A troca da coordenação foi feita e todos 

os técnicos de enfermagem agradeceram, pois deu novo ar ao lar. Diz que o atendente 

Anderson trabalha em outro serviço também e ele ficou muito mau ao saber que testou 

positivo e que foi o transmissor da doença para os idosos. Ela acha muito importante que o 

conselho monte uma comissão para que possa acompanhar todo o processo de retorno dos 

idosos para o lar e confirma que toda a equipe de trabalho foi junto com os idosos para o 

Monte Alverne e no prédio do Lar, ficou só o administrativo para receber algum material que 

viesse a ser entregue. Maria Rita (AVOSFA) diz que em nome da Associação sempre se 

manifestou diante de todos os acontecimentos do lar, mesmo na outra gestão, disse que os 

idosos precisam de uma psicóloga e geriontologa, pois essa mudança, mesmo que seja 

provisória, desorganiza eles psicologicamente, baixando a imunidade, vão ficar assustados 

também quando souber que perderam quatro companheiros em menos de um mês, ela pede 

que a nossa coordenação do lar se pronuncie. Lucélia (Coordenadora Lar) fala um pouco do 

seu trabalho de 30 anos como funcionária pública no município e que em três meses na 

coordenação do Lar já realizou muitas melhorias no espaço, desde a retirada dos entulhos no 

pátio até a poda das árvores. Pegou uma equipe sem ânimo para trabalhar, desmotivada, 

dispensa com alimentação misturada com produto de limpeza, mas nunca perdeu o foco nos 

idosos. Ela se preocupou em melhorar o fluxo de atendimento aos idosos e hoje se sente 

impotente, pois não conseguiu blindar eles e a ida para o Monte Alverne foi muito organizada 

e era uma luta contra o tempo, pois a sanitização foi doada e se dispuseram  a trabalhar no 

domingo e como seria uma sanitização geral o cheiro é muito forte, então tivemos que 

removê-los. A comissão para acompanhar o retorno dos idosos e a vistoria no Lar São 

Francisco foi formada por: Adilson (SDS), Airtom (Unisinos), Maria Rita (AVOLSFA), 

mararam uma reunião extraordinária para o dia 21/07. Nada mais a declarar, eu Rosângela 

Vianna da Silveira, Secretária Executiva dos Conselhos, lavro e assino a presente ata. 

 

  

      


