
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 

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

 

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO 

IDOSO - 15 DE JUNHO DE 2021 

 

Aos quinze dias do mês de junho de 2021, às 14:00h, aconteceu a 84ª 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 de Educação Titular: Sandrar Castellano de Almeida, da Secretaria de Saúde Suplente: 

Rejane Teixeira Prestes. 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. Representantes das Organizações de Profissionais Afetas à Área 

Titular: Ernestino Benedito Nunes, Suplente: Eliana Bezerra da Silva. Não houve justificativa de falta 

da Conselheiros ausentes. A presidente do Conselho, Darlene Pires abriu os trabalhos apresentando a 

pauta do dia:  1- Leitura e aprovação da ata 83 de maio/2021, 2-Inscrições e renovações das entidades 

no CMDI –-Com parecer favorável pela Comissão: a) Recanto da Vovó, b) Recanto dos Sonhos e c) 

Aconchego da Maturidade, 3-Consulta Pública – andamento. A Secretária Executiva do CMDI pediu 

a palavra para informar aos Conselheiros eleitos pela Sociedade Civil que entrará em contato para 

assinatura da ata de posse. 

1- Leitura e aprovação da ata 83 de maio/2021. A presidente do Conselho apresentou ata da reunião 

de maio, que segue aprovada pela plenária.  

2-Inscrições e renovações das entidades no CMDI –-Com parecer favorável pela Comissão: a) 

Recanto da Vovó, b) Recanto dos Sonhos e c) Aconchego da Maturidade. A presidente passou para 

ciência da plenária as entidades que apresentaram documentos analisados pela Comissão com parecer 

favorável. Após ciência do Conselho das ILPIS a) Recanto da Vovó, b) Recanto dos Sonhos e c) 

Aconchego da Maturidade, todas foram aprovadas pela plenária. A Conselheira Kelen destacou que 

além das entidades citadas com parecer favorável, também analisaram outras e que foi enviado pedido 

de adequação com prazo de retorno. No caso do Pequeno Cotolengo que entrou com pedido de 

inscrição nova junto ao CMDI, encaminharam documentos para o Conselho, pois os acolhidos que ali 

residem chegaram à maturidade e a casa precisou se adaptar. O Cotolengo por esse motivo apresentado, 

está solicitando inscrição como ILPI. Por se tratar de pedido recente, Kelen informou que precisa fazer 

uma visita ao local, até mesmo para verificar outras questões como BPC, pois os internos são 

beneficiários e houve questionamento sobre o benefício, pois, disseram que fica tudo em uma conta, 

explicando sobre os 70% estabelecido no estatuto do idoso. Reforçando que a visita seria de orientação. 

Quanto ao pedido de renovação de inscrição do Flores do Éden, Kelen explicou que tiveram reunião 

com o responsável pelo envio e preenchimento dos documentos e, até a presente data não haviam 

recebido o retorno das solicitações. Reforçou que os documentos apresentados estão totalmente fora 

do que foi solicitado e que foi estabelecido prazo de retorno. Sobre o Vila Vida Kelen, lembrou que 

ainda não haviam recebido os documentos solicitados pela Comissão. A Secretária Executiva ficou de 

verificar, pois eles sempre atendem ao que é solicitado em tempo. ADRA, foi dado prazo para entregar 

as adequações solicitadas pela Comissão, e será reforçada a cobrança. A presidente falou sobre a ILPI 

Vivavi, que até a presente data não entregaram os documentos para renovação de inscrição e 

informalmente ficamos sabemos que seria encerrado o Serviço. Precisamos formalizar à ILPIS Vivavi, 

documentando os mesmos conforme orientou o Conselheiro Dr. Atinho. A inscrição do VIVAVI 

venceu em novembro de 2020, com prazo prorrogado e para renovação foi estendido até o dia 30 de 

abril e que perderam. Precisam se posicionar ao CMDI. Atinho pede que tudo seja documentado, pois 



não sabemos o que está acontecendo atualmente na ILPI e documentado podemos enviar ao Ministério 

Público. Notificar, dar prazo de 15 dias para se manifestarem, pois chegou ao nosso conhecimento que 

estão funcionando e para verificar quais as providencias o Conselho deve tomar. A Secretária Executiva 

reforçou que o Ministério Público é informado sobre a regularização das entidades e nesse caso precisa 

ser informado, pois surgiram novas ILPIS. Dr. Atinho disse que temos que ter regra de conduta e seguir 

à risca e até mesmo criar uma rotina de trabalho e seguir até mesmo para não haver tratamento 

diferenciado, norma padrão. A presidente do CMDI, apresentou o próximo item da pauta.  

3.Consulta Pública – andamento. Para tratar do assunto apresentado, Darlene falou que precisa 

completar a Comissão de Normas e Legislação, com a saída da Dra. Jessica e com pedido da 

Conselheira Marilice, essa pediu para sair da Comissão de Normas e vai ficar apenas na Comissão de 

Análises de Documentos. Foram indicados os Conselheiros Ernestino e Eliana para compor a referida 

Comissão de Normas e legislação. Darlene falou que serão encaminhados para a Comissão, as 

Resoluções do CMDI. Darlene dividiu com todos o andamento da Consulta Pública, falou sobre a 

conversa que teve com os representantes da Paulus a fim de buscar apoio na elaboração e aplicação da 

consulta pública. Quando foi apresentado no grupo a possibilidade de buscar uma instituição com 

experiência em pesquisa ou na aplicação de levantamento de dados, a maioria dos conselheiros citou a 

Paulus como uma referência. Entramos em contato com o representante da Paulus, (Alessandro) e o 

mesmo se colocou à disposição, inclusive, para outras ações de interesse do conselho municipal 

visando formações que atendam a pessoa idosa no município de Cotia. Em consulta aos conselheiros 

em plenária, todos concordaram com o suporte da Paulus para uma formação e no decorrer desta, a 

elaboração das perguntas que devem compor a pesquisa de opinião, direcionada à população idosa, 

com objetivo de levantar dados que subsidiem a elaboração de políticas públicas. Ficou acordado que 

os membros da Comissão de Normas e Legislação devem informar as datas disponíveis para 

agendamento da reunião que será online.  Darlene disse que se comprometeu com eles sobre organizar 

as questões que já constam na formatação inicial do questionário disponível no grupo do Conselho. 

Compartilhando a experiência da pesquisa púçica que também está em andamento em outro conselho 

municipal, Darlene disse que ao invés de todos os eixos, definiram apenas dois prioritários neste 

primeiro momento e perguntou ao grupo se todos concordam em fazer da mesma forma, escolher entre 

todos os eixos da pesquisa atual, quais seriam os que devem ser priorizados neste momento. Após 

discussão foi definido os eixos:  Saúde, com as questões de saúde da população idosa no município de 

Cotia, pois existe maior necessidade, conforme apresentado pelo Conselheiro Ernestino. Kelen 

destacou a importância de representante da Saúde no Conselho. A Conselheira Rejane, representante 

da Saúde dividiu com todos de se pensar na Saúde da população idosa, na campanha H1N1 está 

acontecendo uma ação de saúde bucal. Todos os recursos da atenção básica foram restringidos, estão 

remodelando os trabalhos. Kelen falou sobre os serviços que não estão acontecendo na UBS da ASSA, 

onde existia um trabalho com idosos, e houve transferência da funcionária, disse que com isso se 

constrói um vínculo. Darlene destacou que estamos em fase de ter uma conversa com a Secretaria de 

Saúde e pede a participação da representante das reuniões. Voltando para a Consulta Pública, Darlene 

reforça o que foi apresentado pelos Conselheiros sobre a importância de constar a Saúde no 

questionário. Kelen lembrou sobre a audiência pública da LOAS, pediu para enviar a todos para ciência 

e participação. Quanto aos eixos para a Consulta Pública, foram aprovados os temas Saúde e Social e 

posteriormente serão inseridos outros temas, como Educação, após reavaliação do Conselho. Após 

definir os eixos que devem constar na pesquisa, passou para o tema sobre violência contra a pessoa 

idosa. Darlene falou sobre o levantamento de dados do CREAS, disponibilizado pela Coordenadora 

Rita, informou que constam 30 casos de violência, na maioria são mulheres, 60 a 70 por cento idosos 

e o restante são homens. Rita disse ainda que algumas denúncias do disque 100 ao serem apuradas, 

trazem algumas divergências de informação.  A Conselheira Kelen disse que sentiu falta de uma ação 

de campanha de combate à violência contra a pessoa idosa, onde todos estão discutindo, sentiu a falta 

da pauta com o tema.   Darlene sugere estabelecer um calendário anual com ações que podem ser 

seguidas, levantando possibilidades de campanhas e ações. Kelen dividiu um caso que atende na 

ASSA, e que está elaborando relatório para enviar ao CREAS com cópia ao Ministério Público, trata-

se de violência contra a pessoa idosa. Detalhou que tem problemas familiares, a idosa faz uso de 

medicamentos. Já houve denuncia no disque 100 e que não era indevida na ocasião quando o CREAS 

fez a visita. e pediu a ajuda junto ao Ministério Público. Darlene chamou a atenção nesse sentido pois 

as denúncias precisam de mais informações em alguns casos. Kelen disse que precisa de treinamento 



da equipe para realizar as visitas, se atentar aos fatos, relatar o que vê. Deu exemplo de um caso de 

uma idosa chamada Idaty, após visita realizada por ela e pela Secretária Executiva do Conselho foi 

verificado que a idosa estava em situação de risco, a mesma foi acolhida em uma ILPI. Darlene 

destacou o fato de que apesar de infelizmente a data que marca a campanha sobre violência ter passado 

sem uma ação efetiva que o conselho deveria se comprometer em discutir na próxima reunião ações 

direcionadas a esse tema. Todos concordaram e o assunto será tratado na próxima reunião do idoso.  

Sobre a proposta do calendário anual com as datas, a Conselheira Carolina se colocou à disposição 

para fazê-lo.  A Conselheira Rejane falou sobre os cuidados que a família precisa ter com a pessoa 

idosa, citou exemplo da mãe, em que a família presta todo atendimento, mas no geral vem observando 

a negligência das famílias que acompanha, independentemente da situação do idoso. Disse que o 

trabalho de conscientização é bem difícil, muitas vezes não tem vínculos familiares. A Secretária 

Executiva do Conselho trouxe a informação aos Conselheiros, disse que sempre atende famílias que 

vem buscar orientação junto ao Conselho, as famílias muitas vezes querem passar os problemas para o 

município e não entendem que a responsabilidade é da família. Darlene reforçou que o assunto de 

violência contra a pessoa idosa será retomado para que se pense em Políticas Públicas nesse sentido. 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada as 15:20H e segue assinada pela presidente e 

membros da Comissão. 

 

 

Darlene Maria Pires 

Presidente do CMDI 

 

 

 

Sandra Castellano de Almeida  
Secretária do CMDI 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


