
 

                     Conselho Municipal de defesa dos Direitos dos Idosos –CMDDI 

 

ATA 06/2020 

 

         Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-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 – Recurso Ministério da Mulher, Cidadania, Família e Direitos 

Humanos –  Conforme Portria Everton (Captador Recurso da SDS) faz um relato do Recurso 

no valor de R$ 160 milhões que o Governo Federal irá disponibilizar para as ILPIS de todo o 

Brasil, o valor disponibilizado para cada  ILPIs será conforme o número de idosos que moram 

na instituição. Pauta 2 – Relato da Visita ao Lar – As visitas ao Lar foram suspensas, as 

visitas só serão permitidas de maneira virtual, Silvana sugere que esses encontros sejam de 

forma remota. Silvana (Chefe Gabinete da SDS), irá articular uma reunião para construir um 

fluxo com a Coordenadora do Lar Lucélia, Fabiane Luz (Diretora Especial SDS), Letícia 

(Secretaria SDS), Adilson (Adjunto SDS e Presidente Interino do CMDDI e AVOLSFA. 

Pauta 3 – Denúncia de Maus tratos aos Idosos – Adilson (SDS) diz que está recebendo 

várias denúncias de maus tratos a idosos e pergunta como eram feitos esses encaminhamentos 

anteriormente. Rosângela (Secretaria Executiva Conselhos – SDS) diz que a irmã Vilma 

quando estava presidente do conselho, fez várias reuniões para formular um fluxo para essas 

denúncias, essas reuniões foram feitas quase todas no Lar Moriá e tinha participação da 

secretaria segurança, saúde, delegado, MP; num das últimas reuniões ficou combinado que as 

denúncias seriam feitas diretamente na Delegacia de São Leopoldo e depois essa iria 

encaminhar aos órgãos competentes (CREAS – MP) dependendo do grau da denúncia. Foi 

formada uma comissão para resgatar esses fluxos das denúncias que ficou formada por: Sinara 

(SDS), Silvana (Unisinos), Débora (Lar Santa Elizabeth), Gicela (SEDHU), Adilson (SDS), 

Janaina (ALDEF), Maria Rita (AVOLSFA), Rosângela (SDS). Ficou agendada uma Plenária 

para o dia 29/09, às 9 horas. Nada mais a declarar, eu Rosângela Vianna da Silveira, 

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


