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        ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DO IDOSO - 17 DE MARÇO DE 2021 

 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de 2021, às 14h00, aconteceu a 81ª reunião ordinária 

do CMDI, realizada através de videoconferência (plataforma zoom), em razão da Pandemia do 

COVID-19. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Darlene Maria Pires, Marilice 

Sawada, Abner Mendes de Queiroz Junior, Kelen Garcia, Bruno Ulmmam, Solange Moreno 

Ramirez da Silva, Sandra Yumi Onizuka. Houve justificativa de falta dos Conselheiros Sandra 

Castellano e Carolina Tagliari de Moraes. A reunião teve início com a verificação de quórum para 

tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1- Leitura e aprovação da ata 80 de fevereiro/2021, 2-

Inscrição e renovação das ILPIS no Conselho do Idoso, 3- Levantamento   de   dados   apresentados   

pelas ILPIS (diagnóstico   e   planilha   de ocorrências), 4-Edital para preencher as vagas da 

Sociedade Civil, 5- Devolutiva das informações do Grupo de trabalho misto, 6-Informes gerais. 1- 

Leitura e aprovação da ata 80 ª de fevereiro/2021. A presidente do Conselho, Darlene Pires, iniciou 

a reunião apresentando a ata da 80ª da reunião ordinária do mês de fevereiro, enviada por e-mail. 

Após correções ortográficas, acerto de nomes e acertos de grafia, a ata foi aprovada por 

unanimidade. 2-Inscrição e renovação das ILPIS no Conselho do Idoso. A presidente falou sobre 

a Resolução de inscrição de entidades/ILPIs no Conselho, justificando que não foi alterada, pois a 

Comissão responsável pelas alterações ficou desfalcada, com a saída da Dra. Jessica, representante 

da OAB, que pediu desligamento do Conselho. Quanto as inscrições/renovações das 

entidades/ILPIs no CMDI para não fiquem prejudicadas e devido o período de pandemia, estamos 

enviando e-mail com as informações acerca das referidas mudanças, principalmente na forma de 

envio de documentos ao CMDI, (anexos para preenchimento), agora por e-mail, até o dia 30 de 

abril, isso facilita a análise da Comissão. Quanto às entidades Centro dia (Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos) permanecem da mesma forma e seguem a mesma regra. A 

Conselheira Kelen pediu para que seja enviado a lista dos documentos, tendo em vista que facilita 

a análise. Darlene falou sobre a Comissão de Normas e Legislação, precisa de mais representantes 

na composição, para auxiliar a Conselheira Marilice, a mesma informou que não tem prática acerca 

do assunto, considera difícil e que seria adequado contar com a colaboração de um advogado. 

Kelen lembrou sobre a indicação de representante da OAB, seria importante que fossem indicadas 

pessoas que possam contribuir e que tenham comprometimento com o Conselho, falou sobre a 

possibilidade de indicar o Dr. Atinho, pela experiência e potencial e que poderia ser feito uma 

conversa com o mesmo.  3-   Levantamento de   dados   apresentados   das   ILPIS (diagnóstico   e   

planilha   de ocorrências). A presidente informou que a Conselheira Carolina Tagliari de Moraes 

ficou de dar uma devolutiva sobre os documentos recebidos e devido à ausência da mesma 

repassou as informações à presidente. Darlene destacou que foram enviados após muita cobrança 

e a ideia de ter criado o instrumental na época para facilitar que as informações chegassem em 

tempo real ao CMDI, assim poderia facilitar a comunicação até mesmo com os outros órgãos como 

Vigilância Epidemiológica e Sanitária e ajudar quando necessário. Outros apontamentos foram 

com relação a divergência no número de funcionários, sobre o uso de máscara apenas quando há 

casos evidentes de gripe ou outras disponibilidades. Pelas informações prestadas pelas ILPIs 

perdemos muitos idosos que faleceram de covid 19. Não recebemos informações mais relevantes, 

apenas as citadas. Quando ao relatório final das ocorrências e as planilhas, assim que concluídas 

será disponibilizada ao CMDI. A Conselheira Kelen apresentou uma situação de uma idosa, 

andando na rua sem a máscara trouxe para reflexão do Conselho acerca da resistência de alguns 

idosos quanto ao uso da máscara, chamou a atenção sobre a necessidade de uma campanha de 

conscientização. Percebe também a resistência por parte de grupos de idosos para tomar a vacina 

da covid 19. Falou que perderam idosos que participavam dos Serviços de Convivência da ASSA.  

Sobre a retomada das atividades na ASSA, Kelen falou que será obrigatório apresentar a carteira 

de vacina.  Darlene também chamou a atenção pensar em forma de impactar, sensibilizar e 

continuar investindo em informação e conscientização. A presidente falou sobre a deliberação do 
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Conselho acerca de uma campanha de orientação aos idosos, banco, celulares, Secretaria de 

Comunicação está desenvolvendo, talvez na próxima reunião já tenha algo para apresentar. 4-

Edital para preencher as vagas da sociedade civil. A presidente falou sobre o edital de eleição, está 

em fase de elaboração para o preenchimento de vagas. Kelen informou que está fácil para finalizar. 

Foi agendada reunião com a comissão para o dia 25/03/2021, às 10h, vai contar com a participação 

da Conselheira Sandra Yumi.  5- Devolutiva das informações do Grupo de Trabalho misto. A 

Conselheira Kelen com a palavra fez um resumo e dividiu com a plenária a função da comissão, 

formada pelos representantes dos Conselhos: CMAS, CMDCA, CMDDPcD e CMDI, para tratar 

da retomada dos serviços de Convivência para o segundo semestre de 2021. Hoje os serviços estão 

sendo feito de forma remota por conta da pandemia. Como representante do CMDI, foi dividido 

está no grupo que em comum tem o mesmo serviço com idosos. Kelen falou sobre a possibilidade 

de voltar de forma on line os outros serviços. Com relação aos idosos, existe a possibilidade de 

retorno de forma presencial. já foi feita conversa com os representantes de outros serviços de 

convivência para idosos, após tomar a segunda dose da vacina da covid 19, comprovadamente. 

Quanto aos idosos que não tenham conseguido tomar as duas doses, esses ficarão de forma remota. 

A preocupação é vacinar também os profissionais que trabalham nos serviços e que vai entrar em 

contato com a Saúde a fim de verificar essa possibilidade, trouxe para reflexão da plenária. A 

presidente discorreu sobre a questão do retorno, precisa de cautela e mais informações acerca do 

assunto.  Marilice alertou que, desde que tenham tomado as duas doses, pois a gravidade da doença 

é bem menor, precisam da socialização e do convívio com os idosos. Ainda sobre o isolamento, 

Kelen falou sobre os idosos com outras doenças como depressão, infarto, são idosos ativos que 

estão em isolamento total e que estão cobrando retorno das atividades na ASSA. A Conselheira 

Sandra Yumi, falou sobre a vacinação aos profissionais que trabalham nos Serviços de 

Convivência para Idosos precisa da ajuda do CMDI, nesse sentido. Darlene explicou que o 

município não tem como fugir da normativa que vem do Plano Nacional de Vacinação. Explicou 

sobre a deliberação do Conselho de vacinar membros da comissão de fiscalização das IlPIS, passa 

pelo jurídico para dar ciência e andamento. Enquanto Conselho não podemos encaminhar, teria 

que ser enviado ao Conselho Estadual, apresentou áudio da Conselheira Rejane, representante da 

Saúde no CMDI, explicando que o município está seguindo as normativas do Governo Federal, 

disse ainda que é obrigatório seguir com as idades e a vacinação é para os grupos de riscos e que 

temos que aguardar, pois o município pode ser prejudicado. Orientou no caso de fazer visita nas 

ILPIS seguir os protocolos de segurança, pediu para passar aos membros do Conselho. Tudo é um 

aprendizado e que a Saúde está fazendo o melhor que pode. Houve discussão sobre os profissionais 

que foram vacinados em São Paulo profissionais da assistência social. Kelen chamou a atenção 

sobre a deliberação do Conselho, precisa dar encaminhamento à Saúde, falou sobre a forma de 

fiscalização das ILPIS de São Paulo. Ficou de verificar junto ao Conselho Estadual pedindo a 

contemplação a vacina aos Conselheiros. Sobre a deliberação do Conselho acerca de solicitar 

vacina para os representantes do Conselho para fiscalizar as ILPIs, a presidente falou que será 

retomado. Informes Gerais. a) A presidente falou que seria sobre a deliberação da vacina aos 

membros do Conselho, conforme já destacado pela Kelen, onde foi explicado o porquê não enviou, 

b) Memo enviado à Saúde com pedido de informações sobre cronograma e o planejamento das 

ações da Prefeitura sobre a vacinação e agenda do Conselho, informações para encaminhar aos 

grupos que frequentam as atividades, esse já foi enviado e estamos aguardando retorno, b)  foi 

enviado para a Secretaria de Comunicação uma solicitação de elaboração de uma campanha de 

conscientização para idosos acerca de vários temas. e) recebemos denuncia de faixas e redução de 

estacionamento para idosos. As denúncias foram encaminhadas à Secretaria de Transportes e 

Mobilidade. O agente responsável por acompanhar essa demanda, já contatou o conselho e dará 

andamento as medidas necessárias. f) Inclusão digital, a presidente propôs a criação de uma 

comissão de projetos, a fim de formatar e apresentar aos demais, estruturar melhor, ficou a 

princípio formada pelos seguintes representantes: Abner, que sugeriu a participação da Sandra 

representante da Educação, Darlene e Claudinéia, essa informou que tem um projeto de inclusão 

e que poderíamos melhorar. Kelen falou sobre o projeto desenvolvido para os idosos da ASSA 
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sobre inclusão digital e sobre as atividades que a ASSA oferece. A Conselheira Kelen trouxe para 

a plenária a dificuldade que os idosos estão encontrando para atualizar o Cadúnico, não conseguem 

agendar de forma on line, também reforçado pela presidente que vivência essa dificuldade por 

parte dos munícipes. Falaram sobre a dificuldade dos idosos no geral, sobre o que poderia ser feito 

no sentido de ajudar e facilitar o acesso para realizar o agendamento. Darlene expos que a 

Secretária Mara se mostra sensível nessa questão em pensar em forma das pessoas não ficarem 

expostas e atendem a polução com acesso aos serviços. Propostas de vídeos, centros dias, e que os 

membros do Conselho poderiam ajudar, pois no caso dos idosos que participam dos serviços é 

apenas uma renovação. Poderia ter uma conversa com os responsáveis da SDS, apresentando essas 

dificuldades e o que poderia ser feito para ajudar, seguindo a normativa do Governo. Kelen falou 

que o Estado vai lançar edital para projetos, falou também sobre divulgação do Curitiba sobre 

doação aos fundos do Idoso, compartilhou com os demais a foto, sobre as reuniões do Conselho 

Estadual, passando aos membros as datas, sobre reuniões descentralizadas entre municípios. Nada  

havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15:30e segue assinada pela presidente e vice-presidente 

do CMDI. 

 

 

 

     Darlene Maria Pires                                                   Kelen Garcia    

      Presidente do CMDI                                             Vice- Presidente do CMDI                                                              

  

                                                        

  

 

 


