
 

                     Conselho Municipal de defesa dos Direitos dos Idosos –CMDDI 

ATA 05/2020 

         Aos quatro dias do mês de agosto 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. Presidente da boas vindas a todos e 

inicia a plenária. Pauta 1 – Aprovação das atas 1, 2 e 3. Pauta 2 – Apreciação da LDO 2021 

da SDS, Pauta 03 - Relato Visita ao Monte Alverne – a comissão disse que o local é muito 

limpo, bem sanitizado, todos com EPIs, no Lar foi criado uma dispensa para guardar 

alimentos e um quarto para os funcionários se vestir. Maria Rita (AVOLSFA) diz que no ano 

de eleição está sendo feito essa grande reforma no lar e pede que o governo esclareça a 

origem orçamentária da reforma e a não participação do conselho em relação a ela. Airton 

(Unisinos) faz a leitura do parecer da comissão de visita. Adilson (SDS) esclarece que teve o 

aval da secretária da SDS e se desafiou a fazer as melhorias, as manutenções. Explica que 

usou o recurso da manutenção da secretaria que seria para ser gasto no ano por todos os 

serviços da SDS, nessa reforma e que a secretaria terá que fazer outra licitação até julho de 

2021. Silvana (Unisinos) agradece  Adilson e o parabeniza. Daniel (Gabinete) segundo ele o 

governo não pode ser responsabilizado por fazer essa reforma, e diz que aceita críticas, mas 

como os idosos estavam bem adaptados no Monte Alverne e bem cuidados, nos desafiamos a 

fazer essas melhorias, já que o espaço estava vazio e não prejudicaria eles com o barulho e o 

cheiro. Foi pensado só na proteção dos idosos. Falou que o foi doado pela empresa Servicom 

6 latas de tintas. Mariza (AVOLSFA) pede que a sensibilidade pelo Lar permaneça mesmo 

em outras gestões. Construímos uma credibilidade com a nossa associação, construímos 

políticas públicas para os idosos e nos colocamos sempre a disposição da gestão, seremos 

parceira sempre, independente de partido. Pauta 04 – Projeto Magazine Luiza e Itáu - 

Lucélia (Coordenadora do Lar) disse que no início se assustou, mas depois que viu a união de 

todas as secretarias em prol do lar ficou muito confiante. Comunicou que o Lar foi 

contemplado no Projeto Magazine Luiza e Itaú, serão disponibilizado EPIs, materiais de 

higiene e testagens para todos os moradores de 15 em 15 dias durante 3 meses. A secretaria da 

Saúde inscreveu o Lar São Francisco nesse projeto e os moradores serão monitorados todos os 

dias. Esse projeto não tem valor estipulado, a parceria será de 3 meses, será doado também  

alguns eletro domésticos, máquina de lavar, balança. Pauta 05 – Projeto Governo do Estado 

– Kits Alimentação  (R$150.00,00)-  Lisiane (Gestora do Fundo) – diz que o processo da 

compra dos Kits alimentação para os idosos está com a SECOL que irá  realizar o processo do 

pregão eletrônico, comunica que as duas servidoras que dão andamento nesse processo, 

testaram positivo para COVID e estão trabalhando de casa. Explica que assim que tiver a 

empresa vencedora será entregue para 1445 idosos um Kit higiene e uma cesta básica, esses 

idosos tem que ter registro no cadastro único. Adilsom (SDS) pede que se algum conselheiro 

conhece algum idoso que está necessitando de uma cesta básica, que encaminhe para a SDS 

os seguintes dados: Nome idoso – Endereço – CPF. Nada mais a declarar, eu Rosângela 

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


