
 

                     Conselho Municipal de defesa dos Direitos dos Idosos –CMDDI 

ATA  01/2021 

  Ata da plenária ordinária realizada dia doze de janeiro de dois mil e vinte 

e um, através da plataforma meet.  Pauta: 1) Apresentação da Gestão SDS; 2) 

Prestação de contas do Centro do Idoso; 3) Aprovação da prestação de contas 

Resolução; 4) Aprovação do calendário de reuniões 2021; 5) Pendências para 

pensar 2021; e 6) Informes. A plenária teve início com a fala do Secretário 

Fabio Bernardes, que fez a sua apresentação, após passou a relatar a sua 

equipe: 1) Apresentação da Gestão SDS: Secretário adjunto – Ricardo Charão, 

Marlene – Chefe de Gabinete, Assessoria Jurídica – Dra. Juliana, Diretoria da 

Proteção Social Básica – Carolina Cerveira, Diretoria da Proteção Especial – 

Loretto, Diretor Administrativo – Adilson, Sinara – Assist. Social – Chefe de 

Departamento da Alta Complexidade, Rafaela – Psicologa – dará suporte para 

os três serviços da alta complexidade, Casa da Criança e adolescente – Sara 

????, Crepar – Oracelia e Lar São Francisco – Tatiane, informa que já iniciou  

as visitas nos serviços inerentes a SDS, afim de conhecer a equipe e ouvir as 

suas demandas. Infere que Adilson continuará como Conselheiro 

representando a SDS e Patricia Saldanha – Coordenadora do CREAS é a 

suplente. Se coloca a disposição tanto da sociedade civil quanto do governo. 

Maria Rita representante da Avolsfa dá boas vindas ao Secretário Fábio, que 

possam fazer boas construções referente a qualidade de vida dos idosos e 

relata que no dia de ontem (11/01) já tiveram reunião com a nova Coordenação 

do Lar- Tatiana, que já a conhecem, sabem do seu trabalho e se colocam a 

disposição novamente ao Lar. 2)Prestação de contas do Centro Referência do 

Idoso – Contrato 69/2016 – valor:                     aditivo:                   valores de 

doações: …………………...Adilson solicita para a plenária a aprovação. Gicela 

da Sedhu solicita a palava e questiona quanto ao parecer da Comissão de 

Finanças quanto a aprovação, o que não foi avaliado, logo, a plenária entende 

que a Comissão de Finanças deva avaliar e trazer para a próxima plenária o 

Parecer para ser aprovado. Adilson informa que em agosto iniciaram a 

prestação de contas junto a Sthil e em dezembro a Sthil fez uma doação 

incentivada para a Alureu no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), já está 

em conta. 3) Prestação de contas – Resolução – Quanto aos kits de 

alimentação que a SDS está realizando a entrega aos idosos, Adilson relata 

que são feitos todos os dias, estão realizando por região de cada Cras, 

acompanha um tècnico do CRAS que já realiza a VD com todos os protocolos 

sanitários e que já estão fazendo mapeamento para a implantação da política 

do idoso, já foram entregues 1.455 Kits de alimentação. Informa que assim que 

for concluso irão fazer a prestação de contas no CMDDI.4) Aprovação do 

Calendário 2021 – Todas as reuniões do CMDDI, acontecem na primeira terça 

de cada mês, aprovado por unanimidade. Gicela sugere que seja revisto a 

composição da mesa diretora e que se permanecer os mesmos sugere ainda 

que a mesa possa se reunir na semana que antecede a plenária a fim de haver 



uma discussão unânime e  mesa desempenhar a sua função. Adilson propõe 

que a mesa se reuna e traga as comissões necessárias de acordo com o 

Regimento Interno.Adilson traz que a pauta Regimento Interno, foi a assessora 

dos Conselhos Rosangela que está em férias que mencionou, logo pede que 

se alguém pode esclarecer, Gicela da Sedhu faz o relato como que se deu a 

revisão/construção do Regimento Interno do CMDDI, que foi criado uma 

comissão especifica e que estavámos realizando a apresentação quando deu 

ínicío a pandemia, que paramos justamente na parte do Fundo, pois foi criado 

o Decreto n. 7381, de 30/04/2013, na gestão do Prefeito Moacir, e que os 

conselheiros questionam o art. 17, que será criada uma junta administrativa a 

qual não é paritária. Adilson solicita que se coloque no grupo do CMDDI quem 

são. Goreti pelo sindicato dos metalúrgicos, questiona quanto as denúncias, 

que o CMDDI  deveria ter um grupo/comissão que acolha para o 

encaminhamento  - Gicela esclarece que o Centro de Referência do Idoso 

deverá ser o local para as estas demandas. Adilson fala que devemos 

organizar  o fluxo de denúncias, organizar a nossa competência. Daniel pede a 

fala, cumprimenta a nova equipe que assume e faz o relato como se deu a 

construção do Regimento Interno em 2019 e que foi aprovado quase até o final. 

Quanto ao acolhimento das denúncias pensa que poderíamos ser mais 

rigorosos nestas questões e que pudessemos pensar em ter mais um braço 

dos serviços para encaminharmos os idosos para os serviços já existentes. 

Silvana relata que a trajetória do CMDDI quanto ao Regimento Interno refere 

que aprovamos até onde deu, concordando as falas já mencionadas a respeito 

do Regimento. Em relação as comissões que possamos voltar a nos reunir e 

que devemos ser mais atuantes e não estar apagando somente fogo. Que 

possamos cobrar a inauguração do Centro de Referência do Idoso, pois antes 

era para outubro e ainda não ocorreu. Que possamos colocar a mão na massa 

e que possamos trabalhar que temos as ferramentas. Marisa da Avolsfa relata 

que na época da Vilma tínhamos reunião sistemática das comissões e em 

relação aos Grupos de Convivência sente que o CMDDI está se esvaziando 

com a participação dos grupos, sugere que o CMDDI faça contato com os 

coordenadores dos grupos para que possam participar, pois eles tem muitos 

elementos que possa nos ajudar que seria de muita ajuda para o CMDDI,  

Questiona ainda, quanto a validade das plenárias e como ter acesso as atas. 

Adilson refere que as atas é de responsabilidade da secretária do CMDDI, e 

que falará com o jurídico da SDS como validar as atas/presenças das reuniões 

on-line.Quanto aos conselheiros SDS enviará oficio/email solicitando novos 

representantes governamentais. SDS através da secretaria dos conselhos 

enviará e-mail solicitando que as entidades enviem projetos até agosto. Gicela 

sugere que faça o levantamento e/ou cadastramento das OSC´s primeiro no 

conselho pois no CMDDI, isto não possui o que vem trazendo inclusive 

complicações para participarem em seleção de projetos, refere ainda que é 

necessário realizar uma atualização nos e-mails e no grupo de waths do 

CMDDI. Adilson informa que a SDS enviará um formulário para esta 

atualização, o mesmo que está sendo utilizado no CMAS e CONDEDICA, 

Adilson relata ainda que a SDS tem como proposta construir uma capacitação 

para os conselheiros.Silvana representante da Unisinos fala enquanto 



coordenadora do pró-maior e traz a preocupação que algumas secretarias 

foram trocadas as pessoas e que as mesmas possam indicar pessoas 

qualificadas e solicita que o secretário atual do esporte possa vir para o 

conselho. Por último Adilson informa e sugere quanto ao Plano de aplicação se 

pode ser enviado por e-mail e aprovado por e-mail.Sem mais para o momento, 

eu Gicela segunda secretária do CMDDI encerro a presente ata. 


