
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 

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

 

ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO 

IDOSO - 21 DE JULHO DE 2021 

Aos vinte e um dias do mês de julho de 2021, às 14:00h, aconteceu a 85ª 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: Sandra Castellano de Almeida, 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. 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 84 de junho/2021. A presidente apresentou a ata da 84 de junho, aprovada pela 

plenária. 

2-Tema: Violência Contra a Pessoa Idosa. A presidente com relação a datas comemorativas, afirmou que o 

tema violência contra a pessoa idosa pode ser discutido e motivo de campanha de conscientização com 

regularidade. Ainda sobre datas voltadas à pessoa idosa, foi escolhido o dia dos Avós para elaboração de uma 

campanha de respeito e valorização aos avós.  Para marcar a data, a proposta do CMDI é de uma ação que 

poderia ser através das redes sociais,  abordar pontos positivos de convivência entre netos e avós, área da saúde 

que evidencie essa convivência, palestra, live em tempo de pandemia, orientação para os mais jovens no sentido 

de estimular essa pratica. Dando continuidade Darlene pediu aos Conselheiros para que todos apresentassem 

foto dos seus avós. Para que essa dinâmica de resgate da importância dos avós em nossas vidas e na nossa 

postura como ser humano, foi sugerido no grupo do CMDI que os conselheiros previamente localizassem fotos 

dos seus avós.  Todos apresentaram suas referências e experiencias com os seus avós.   Citou a proposta do Silas 

Manoel, (in memoriam) ideia de fazer uma entrevista com pessoas acima de 80 anos, um registro da experiência 

delas. Kelen falou que está desenvolvendo um trabalho na ASSA com os idosos que frequentam o Serviço de 

resgate de memória. 

Darlene falou sobre a campanha que encaminhou para a Secretaria de Comunicação, sobre o dia dos avós, 

compartilhou com o grupo as frases que podem compor a mensagem. A ação poderá ser feita como matéria, 

como sendo iniciativa do Conselho Municipal em consonância com a SDS e Fundo Social, seria uma forma de 

ampliar a divulgação. A prefeitura faria a divulgação nos canais, site e facebook. Darlene apresentou um 

levantamento durante a pandemia 96% dos avós se sentiram mais felizes quando retomaram contato com os 

netos. Ainda sobre a campanha, poderia ter uma parceria com a saúde como dicas de orientação de cuidados 

entre os idosos, mesmo estando vacinados. Foi citado o trabalho que a Dra. Elaine desenvolve, onde a mesma 

acompanha os idosos acamados, poderia ser pensado como o neto ou neta poderia contribuir para a qualidade 

de vida. Darlene perguntou aos Conselheiros se concordavam com a proposta apresentada, a plenária aprovou. 

3-Consulta Pública – andamento. Darlene informou que a Paullus vai dar o suporte com a formação com temas 

voltados a idosos e vão auxiliar a elaborar do questionário para a consulta pública, falou sobre as datas e horários 

propostos, sendo 02 horas na quarta e 02 horas quinta das 14 às 16:00, início em 01 setembro de 2021 com 5 

encontros. Houve manifestação da Conselheira Kelen no sentido de informar que talvez não consiga participar, 

devido aos trabalhos que já desenvolve até mesmo no Conselho em todos os dias, mas uma vez por semana 

consegue, no entanto como os demais conselheiros aprovaram, acredita que mais pessoas podem participar. 

Quanto a formação, tem o intuito de dar mais subsídios para as atuações a serem desenvolvidas pelo Conselho.  



4-Talentos Partilhados. Darlene fez um breve resumo sobre o projeto, onde precisa lançar um edital, abrindo 

05 vagas, os idosos recebem um valor para participar e que precisamos divulgar, será enviado a todos maiores 

informações sobre os Talentos Partilhados. 

5-Calendário semestral com datas voltadas ao Idoso -Relatório da última Conferencia do Idoso. Darlene 

apresentou a todos o relatório final da Conferencia do Idoso de 2019, fez a leitura das propostas a saber: 

 

PROPOSTAS APROVADAS NA ÚLTIMA CONFERÊNCIA DO IDOSO DE 2019 

Eixo I – Direitos fundamentais na construção/efetivação das políticas públicas. Subeixos: Saúde, 

Assistência Social, Moradia, Transporte, Cultura, Esporte e Lazer. 

1. Implantação de um Centro Geriátrico com atendimento prioritário e equipe especializada de 

saúde, incluindo atendimento domiciliar quando necessário melhorando a logística de 

agendamento informação sobre as consultas e exames bem como ter divulgação sobre 

medicamentos de alto custo e demais acessos aos benefícios (fraldas, curativos entre outros) 

dentro do município:  

2. Ampliação e melhoria do BPC IDOSO: (com a garantia de salário mínimo completo), aumento 

da per capta ½ salário mínimo; 

3. Ampliação da oferta e melhoria da qualidade do transporte público com tratamento digno ao 

idoso: (Advertência aos motoristas que sejam desrespeitosos com os idosos) 

(Concorrência de empresas); 

4. Implantação de um Centro de convivência para idosos em locais de fácil acesso: lazer, cultura, 

esporte, cursos, entre outros: (Teatro, Cultura e outros) (Volta com as atividades do movimenta 

Cotia e expansão das atividades em todos os bairros da Cidade) 

5. Contratação de geriatra para UBS/PSF: (Nas UBS tem que ter reservas técnicas de atendimento 

prioritário para os idosos) e melhoraria na logística de agendamentos, informação sobre as 

consultas e exames bem como ter divulgação sobre medicamentos de alto custo e demais 

acessos aos benefícios (fraldas, curativos entre outros) dentro do município. 

 

Eixo II – Educação: assegurando direitos e emancipação humana. 

1. Ampliar acesso as tecnologias inclusão digital e aulas de informática: (Aulas de manuseio de 

celulares, atendente qualificado para ensinar a utilização de caixas eletrônicos); 

2. Cursos de qualificação para idosos: (Faculdade para terceira idade (ampliação), cursos de 

línguas com direito a estágio (intercambio gratuito); 

3. Constar no currículo educacional disciplina sobre o envelhecimento: (visando o respeito e 

compreensão sobre o processo de envelhecimento; 

4. Educação qualificada para motorista e cobrador de transporte público. 

 

Eixo III – Enfretamento da violação dos direitos humanos da Pessoa Idosa 

1 – Criação de uma Delegacia do Idoso no município (24 horas) e divulgação do Disque 100; 

2 – Melhorar a acessibilidade nos transportes e respeitas os assentos reservados; 

3 – Postos de Informações ao Idoso para que saibam onde encontrar os serviços ofertados pelo 

município, com o Centro Integrado de Atendimento de saúde especializado ao idoso; 

4 – Incentivo, através de leis específicas, ao acesso do mercado de trabalho e Efetivação da Lei de 

Acessibilidade. 

Eixo IV – Os Conselhos de Direito: seu papel na efetivação do controle social na geração e 

implementação das Políticas Públicas. 

1 – Fiscalização nos locais para verificar o atendimento ao idoso: Humanização dos profissionais com 

recursos físicos necessários para atendimento com qualidade; 

 

2 – Divulgação sobre o Conselho e realização de campanhas de esclarecimento sobre os direitos do 

idoso e acesso aos benefícios 

3 – Comissão de controle para efetivação dos direitos do idoso conforme a legislação; 



4 – Acesso a advogados para consulta de direitos e benefícios. 

Darlene falou sobre os itens apresentados, sugeriu retomar para que o Conselho dê andamento, pois as 

propostas foram deliberadas em Conferência pelos Idosos, onde foram apontadas as lacunas e que há 

necessidade de confirmar se foi dado andamento. Darlene pede para retomar as avaliações sobre esse 

tema e que vale a pena se dedicar a esse relatório, pois os idosos esperam isso do Conselho. Kelen 

sugeriu em cada reunião poderia trazer como assunto em pauta, a fim de dar andamento, pois na 

próxima Conferência tem um momento que trata de conferir a Conferência. Darlene pede a todos a 

atenção no sentido de juntos verificar uma forma de encaminhamentos às propostas, fazer um 

levantamento de quais foram. Ficou combinado que será enviado o relatório no grupo e não precisa 

esperar a próxima reunião.   

6- Inscrições e renovações das entidades no CMDI –Foram apresentados os seguintes pedidos de Inscrição 

de ILPI junto ao Conselho:  

a) Vila Vida localizada na Granja Viana, analisada e com parecer favorável da Comissão, foram apresentados 

todos os documentos de acordo com a legislação, ficando aprovada pela plenária do CMDI,  

b) Elohei Avraram foi analisado pela Comissão e enviado despacho para a Instituição com pedido de adequação,  

c) Flores do Edem está em avaliação pela Comissão 

d) ILPI Doce Aconchego, está há 03 anos no município, possuem apenas o protocolo, Kelen chama a atenção, 

pois devido o tempo no município já deveriam ter os documentos necessários, como licença de funcionamento. 

Diante dos documentos apresentados e devido a não apresentação dos documentos mínimos, a Comissão deu 

parecer desfavorável, pois somente são solicitadas adequações são enviadas em outros casos mais simples. 

Darlene explicou que foi feita a visita ao local. 

O Conselheiro Dr. Atinho perguntou qual seria o próximo passo no caso de dar um parecer desfavorável, pois 

entende se a ILPI não está com documentos regularizados na Vigilância Sanitária e sem inscrição no Conselho 

eles não podem funcionar, e que chegou ao Conselho e que está irregular no município. Quanto ao parecer 

desfavorável precisa comunicar aos órgãos como Vigilância e Ministério Público. Quanto a decisão da plenária 

indefere se existe recurso ou não e temos que comunicar à ILPI. Darlene explicou que a responsável procurou a 

Secretaria para saber o andamento do pedido. Ficou definido então que a ILPI Doce Aconchego será 

comunicada, bem como os órgãos da Vigilância e Ministério Público, com base no que foi apresentado pela 

Comissão que informou ainda que assim que tiverem com os documentos de acordo com a legislação entre 

novamente com o pedido. Colocado em votação, todos aprovaram o indeferimento. 

Ao final Darlene pediu para que o grupo aponte sugestão para a campanha do dia dos avós, e que o relatório da 

Conferência e informações sobre Talentos Partilhados serão enviados ao grupo. Foi falado sobre o caso do idoso 

que a conselheira Kelen informou que estava em situação de rua e trouxe para discussão do Conselho, disse que 

enquanto Conselho é necessário dar andamento e encaminhar. Faltou colocar propostas, disse Darlene como 

podemos enquanto Conselho fazer algo e fortalecer as ações.  

 

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 

          
 

 


