
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 

Lei Municipal nº. 1.425, de 18 de setembro de 2007. 

 

ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DO IDOSO - 19 DE MAIO DE 2021 

 

Aos dezenove dias do mês de maio de 2021, às 14:35h, aconteceu a 83ª reunião ordinária do CMDI, 

realizada através de videoconferência (plataforma zoom), em razão da Pandemia da COVID -19. 

Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: representantes do Poder Público: Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social: Titular: Darlene Maria Pires, Suplente Rita de Cássia 

Caldas Rodrigues, Fundo Social Titular: Carolina Tagliari de Moraes e Suplente Marilice Hideco 

Sawada, Secretaria Municipal de Educação Titular: Suplente: Abner Mendes de Queiroz Junior. 

Representante da Sociedade Civil: Representantes da Instituições de Atendimento ao Idoso em 

Regime de Abrigo Institucional suplente Gisele Cristina Nhanharelli, Representante das 

Instituições de Atendimento em Sistema Aberto de Defesa dos Idosos Titular: Kelen Garcia e 

Suplente Solange M. Ramirez da Silva. Representante das Associações Civis Comunitárias 

Titular: Sandra Yumi Onizuka. Houve justificativa de falta da Conselheira Sandra Castellano de 

Almeida. A reunião contou ainda com a participação dos novos membros eleitos para o CMDI: 

Ernestino Benedito Nunes, Eliana Bezerra da Silva e Marli de Souza Silva. A presidente abriu os 

trabalhos apresentando a pauta do dia:  1-Leitura e aprovação da ata 81 e 82 de março e abril/2021, 

2- Inscrições e renovações das entidades no CMDI, 3- Consulta Pública. 1-Leitura e aprovação 

da ata 81 e 82 de março e abril/2021. A presidente apresentou as atas 81 e 82 aos Conselheiros 

presente, colocado em votação, ambas foram aprovadas pela plenária. 2- Inscrições e renovações 

das entidades no CMDI. A Conselheira Kelen Garcia explicou passo a passo como é feita a 

análise dos documentos apresentados pelas entidades/ILPIs. A Comissão se reúne de forma on line 

e analisam os documentos apresentados (check list). No caso de entidade com pedido novo o 

Conselho faz visita no local, elabora um relatório antes de emitir o certificado. Quanto ao parecer 

com pedido de adequação, esses são enviados à entidade com prazo para regularização. Kelen 

explicou que os documentos ficam arquivados em pasta própria no CMDI e estão à disposição, 

caso alguém queira ter acesso, no caso de a entidade apresentar todos os documentos e cumprir a 

legislação, a comissão emiti um parecer favorável e encaminha para deliberação da plenária do 

CMDI. Sendo aprovados, é emitido certificado com prazo de validade de 01 ano. Ainda com a 

palavra Kelen explicou que até o momento quase todos foram analisados e a comissão deu parecer 

favorável para as seguintes entidades/ILPIS: Lar Escola Cândido Xavier, Atitude de Amor, ASSA-

Assistência Social Santo Antônio e Lar Ester, todas cumpriram as exigências legais e apresentaram 

os documentos solicitados. Após apresentar a relação das entidades com perecer favorável pela 

Comissão, o Conselho acatou o parecer e aprovou os pedidos apresentados pelas entidades. 3- 

Consulta Pública. A presidente Darlene Pires com a palavra falou sobre item Consulta pública, 

assunto deliberado na última reunião, explicou aos novos membros do Conselho que o objetivo é 

fazer um levantamento atualizado sobre a população idosa em Cotia. Apesar de contar com alguns 

dados gerais, nosso objetivo é ter acesso mais precisos e atuais, como por exemplo, quais serviços 

os idosos utilizam, onde residem, quais as carências, quais os pontos positivos apresentados por 

eles, os negativos, quais as expectativas no que se refere a políticas públicas, quais serviços 

aprovam ou não, como acessam as informações relevantes, entre outras.  Também devemos pensar 

que estas informações podem auxiliar o Conselho nas funções de fiscalizar, propor políticas 

públicas e assegurar os direitos das pessoas idosas conforme preconiza o Estatuto do Idoso. 

Conversamos sobre fazer uma consulta pública para atender os idosos em suas reais prioridades e 

direitos.  O grupo se dedicou nesse período às inscrições e renovações e por este motivo, não 

conseguimos dar andamento ainda. Quando foi apresentada a ideia de fazer a consulta pública 

entre os conselheiros definimos que todos devem participar com sugestões de perguntas que 

venham a fazer a parte da composição da pesquisa. Inicialmente, pensamos em disponibilizar no 



site da Prefeitura de Cotia para que pessoas idosas ou pessoas que sejam responsáveis por eles 

possam acessar e a resposta seria encaminhada ao e-mail do CMDI. Vale destacar que este 

levantamento pode revelar quais os setores e serviços apresentados com eficácia, potencialidade, 

ou seja, o que já acontece e que o idoso da nossa cidade ou pessoa responsável pelo idoso, aponta 

como um item positivo e que gostaria que fosse ampliado ou executado de uma forma diferente 

ou ainda com adequação. Informou que uma prévia das questões seria disponibilizada no grupo 

para ciência, sugestão e participação deste processo de construção. Sobre a campanha de vacinação 

contra a COVID, a conselheira Kelen relatou uma situação recorrente de informações 

desencontradas e de casos em que os idosos ao não receber a atenção e o atendimento devido, estão 

buscando o apoio da ASSA no sentido de obter ajuda para receber a vacina. Diante da citação deste 

episódio, a conselheira Darlene destacou que devido a agenda de trabalho da Saúde com as 

campanhas de vacinação, as conselheiras da Secretariaria da Saúde não estão conseguindo 

participar das reuniões e o CMDI tem sentido esta ausência. Vamos verificar junto a referida 

Secretaria de Saúde a possibilidade de indicar outros membros para compor o Conselho. Para tratar 

de outros posicionamentos relacionados ao atendimento durante as campanhas de vacinação, o 

CMDI definiu sobre a importância de agendar uma reunião com o Secretário da Saúde. A 

Secretária Executiva do Conselho, Claudinéia Magalhães falou que uma das respostas 

encaminhadas à saúde havia chegado naquele dia, seria um calendário com as datas das vacinas 

para a população de Cotia. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada as 15:20H e segue 

assinada pela presidente e membros da Comissão. 
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Presidente do CMDI 
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