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        ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DO IDOSO - 15 DE ABRIL DE 2021 

 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de 2021, às 14h00, aconteceu a 82ª 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, Kelen Garcia, Bruno Ulmmam, Solange Moreno Ramirez da Silva, Sandra Yumi 

Onizuka, Sandra Castellano, Gisele Cristina Nhanharelli 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 81 de março/2021. A presidente do CMDI, Darlene Pires deu 

boas-vindas aos Conselheiros presentes e passou a palavra para Kelen Garcia, essa fez a leitura 

da ata, que será revisada e corrigida e enviada a todos para nova leitura e aprovação na próxima 

reunião. 2- Projeto de Captação de recursos da ASSA. Foi explicado à plenária do CMDI, o 

projeto de captação de recursos apresentado pela Assistência Social Santo Antônio -ASSA. 

Após análise da Comissão foi dado parecer favorável, passando para ciência dos Conselheiros, 

o projeto foi aprovado, será emitido certificado. 3-Edital de eleição para preencher as vagas da 

sociedade civil – andamento. Foi informado pelas representantes da Comissão eleitoral o 

andamento do processo, edital lançado para preencher as vagas pela Sociedade Civil, as 

inscrições para o referido pleito encerram em 30 de abril de 2021. 4- Fluxo de Trabalho da 

Comissão de Análise. Foram apresentados pedidos de renovação das entidades no CMDI. A 

comissão teve acesso aos documentos, agora via online e deram parecer favorável para as 

seguintes entidades: Lar Ester (ILPI) e Assistência Social Santo Antônio -ASSA. Após ciência, 

o Conselho aprovou a renovação de inscrição das respectivas entidades citadas. Foi explicado 

ainda que as demais entidades se encontram em fase análise ou com pedido de adequação. 5- 

Consulta Pública – Foi discutido e aprovado pelos membros do Conselho, a iniciativa de 

promover uma consulta pública direcionada aos idosos com a finalidade de apurar dados que 

auxiliem no planejamento das ações do conselho, na promoção de políticas públicas de acordo 

com as necessidades, prioridades e sobretudo a promoção da garantia de direitos. Os temas da 

pesquisa e as questões serão discutidas com o grupo. A pesquisa será disponibilizada no site da 

prefeitura de Cotia por meio de um link. As respostas da pesquisa serão redirecionadas para o 

e-mail do CMDI.  6-Devolutiva das informações do Grupo Misto de Trabalho – A Conselheira 

Kelen informou que já foram feitas três reuniões e que provavelmente os termos de parceria 

com a municipalidade serão prorrogados até 31/12/2021 e que o documento elaborado pelo 

grupo servirá de norte para o próximo chamamento público. Nada mais havendo a tratar a 

reunião foi encerrada as 15:30 e segue assinada pela presidente e vice-presidente do Conselho. 
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