
 

                     Conselho Municipal de defesa dos Direitos dos Idosos –CMDDI 

ATA  02/2021 

    Ata da plenário realizada dia dois de fevereiro de dois mil e vinte e um on-line com início às 

9:00. Foi lida e aprovada a ata anterior. Adilson fala do encontro da Mesa Diretora, pede para 

sempre ser feito um calendário para sugestão de Pauta. Gicela só pede a correção na ata 

anterior pauta 2 o Item 2 acrescentar o valor, combinado que a Lisi passará o valor e a 

Rosângela acrescentará na ata. Adilson comenta que devemos nos organizar para realizar a 

nova eleição do CMDDI que deve ser 1 pessoa Civil e 3 do governo. Daniel diz que no 

Regimento Interno não consta uma data específica para eleição. Objetivo é fortalecer a 

Sociedade Civil, o Regimento Interno deve se ver a aprovação do Fundo, aonde consta no 

Art.17. Decreto do Fundo deve ter 2 membros (1 governamental e 1 não). Item esse que o 

Conselho não concorda, tem 2 indicações para CASIS, não conseguem avançar. Daniel acha 

que esse decreto de 2013 deve ser revogado. Falou-se na retomada das Comissões: Registro, 

Projeto, Finanças e do Regimento Interno. 

     A Comissão de Projeto estava agendado em se reunir sempre na 4º quarta-feira de cada 

mês, sendo os participantes: Anderson da Secretaria de Esportes; Silvana/ Airton Unisinos e 

Débora do Stª Elisabeth. Rosângela avisará a comissão quando tem algo a ser analisado. 

Comissão de Registro e Normas tinha sua agenda na 2º terça-feira de cada mês, participantes: 

Gicela/Daniel (SEDHU) Jussara Lanfermann, Andréa (Moriá) e Jair (Sono Tranquilo). O Grupo de 

Trabalho (GT) participantes: Unisinos, Moriá, Mª Rita, Esporte, Gicela, ALDEF Janaina e 

ALUREL, sendo a Gicela e o Anderson que organizam e coordenam. As demais comissões se 

organizam para se encontrar e indicam um Coordenador (a). Silvana relata que 1000 idosos 

estão nas atividades esportivas, devem ser unificadas todas as instituições para propagar a 

“Qualidade de vida”. Assessora Jurídica Juliana se mostra a disposição. Adilson e Gicela 

reforçam que precisamos trazer entidades para dentro do CMDDI, precisamos fazer esse 

cadastro, Anderson do SESC ficou de fazer alguns contatos. Dia 18.02.2021 deverá ser feito 

uma Plenária Extraordinária para discussão: Comissão de Finanças, Decreto e Regimento 

Interno. Adilson informa que as denúncias referentes aos idosos estão sendo encaminhadas na 

Vigilância Sanitária, Daniel do Grupo de Trabalho sugere que se traga uma proposta de fluxo 

para as denúncias, Silvana concorda em acionarmos o Ministério Público para nos ajudar. 

     A Letícia Ramos do CRAS presta informações sobre os Kits de alimentação e higiene, esses 

kits são entregues a domicilio, o idoso assina o recebimento, a alimentação por família passa 

por avaliação, o número de famílias por região – Norte: 206, Noroeste: 155 + 10 extras; 

Centro: 174; Oeste: 121 e região leste 102. Só recebem apenas 1x.  Adilson acrescenta que 

talvez será entregue mais 72 kits para as famílias que não recebem nenhum recurso. Tatiane 

retorna a Coordenação do lar São Francisco, Silvana dá as boas-vindas, já são 9 anos de 

caminhada. Plenária On-line encerrada as 10:30.  


