
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 

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

 

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO 

IDOSO - 21 DE AGOSTO DE 2021 

Aos doze dias do mês de agosto de 2021, às 14:00h, aconteceu a 86ª 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, Secretaria de Educação Titular: Sandra Castellano de Almeida, 

da Secretaria de Saúde RejaneTeixeira 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, Representantes das Organizações de Profissionais Afetas à Área Titular: Ernestino 

Benedito Nunes, Suplente: Eliana Bezerra da Silva, das Associações Civis Comunitárias Sandra Yumi 

Onizuka e com o Sr. Sergio Uyehara representante de uma ILPI. 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 85ª de julho /2021. A presidente do Conselho apresentou a ata da 85ª 

reunião de julho, ficando aprovada pela plenária. 2- Criação de Comissão de Visitas / MP. A presidente 

dividiu com a plenária oficio do Ministério Público, enviado ao CMDI, contendo o cronograma de visitas 

e solicitação de vistoria às ILPIS, totalizando 12 Instituições, com as datas já definidas com início dia 

04/10/2021. Após discussão sobre o assunto, os Conselheiros decidiram criar uma Comissão de Visitas, 

com os seguintes membros: RejaneTeixeira Prestes, Kelen Garcia, Solange Ramirez, Carolina Tagliari de 

Moraes, Sandra Yumi Onizuka, Darlene Maria Pires, que ficarão incumbidos de promover todas as visitas 

previstas na legislação às entidades governamentais e não governamentais de responsabilidade do CMDI. 

3-Criação de Comissão de Projetos / Acessibilidade Digital. A presidente trouxe para discussão do grupo 

o tema, informando que assunto já vinha sido tratado em reuniões passadas. A proposta discutida em grupo 

seria de buscar um suporte técnico junto a Secretaria de Gestão e Estratégica. Foi criada ainda a Comissão 

de Normas e Legislação composta pelos seguintes membros do CMDI: Darlene Maria Pires, Dra. Eliana 

Bezerra da Silva e Ernestino Benedito Nunes. 4- Proposta para apresentar um estudo de Viabilidade 

para formação gratuita de Cuidador de Idoso. O assunto foi discutido pelos Conselhos sobre a 

possibilidade de o município ofertar gratuitamente formação para cuidador de idosos. A sugestão se deve 

pelo fato de ter constatado durante as pré conferências da Assistência Social, o indicador de que aumentou 

a demanda por atendimento para idosos em ILPI’s. Outro dado recorrente da pandemia, é o aumento do 

desemprego. O Curso de Cuidador de Idosos pode ser uma alternativa para ampliar o número de pessoas 

capacitadas a atender idosos e ou até mesmo contemplar os familiares dos idosos, além de ser uma opção 

de trabalho. Lembrando que a municipalidade já contou com este tipo de formação no de forma gratuita 

realizada na ocasião, pela secret da Saúde. A Conselheira Kelen falou sobre a participação nos cursos 

realizados pela Prefeitura e sobre os temas abordados.   A Conselheira Rejane sugeriu uma reunião entre 

os representantes da saúde diretamente ligados ao assunto a fim de verificar a retomado do curso de 

cuidador, todos concordaram. 5-Calendário comemorativo - 21/ 08 -Dia Mundial de Conscientização 

do Alzheimer, 29/08- Dia Mundial do Coração - 01/10 Dia do Idoso. A presidente falou sobre as datas, 

onde houve sugestão por parte dos Conselheiros de fazer o Dia do Idoso de forma virtual, como atividades 

como sarau virtual, campanha com cartaz falando sobre o idoso e valorização do mesmo, ginástica, dança, 

poderia ser com gravação e enviar aos grupos de idosos, poderia ter um link de acesso no site da Prefeitura. 

Houve sugestão por parte da Conselheira Gisele de fazer um mutirão de consulta para idosos. 6-Relatório 

Conferência Municipal do Idoso 2019. Propostas municipais apresentadas: Centro Geriátrico e Centro 

Dia.  Com base nas propostas aprovadas e apresentadas na última conferência do Idoso realizada em 2019, 

o CMDI deliberou sobre a criação do Grupo de Trabalho para estudo de viabilidade de Projetos Específicos, 

sendo eles: Implantação de Centro Geriátrico e Implantação de Centro Dia para Idoso, com a seguinte 

composição: Rejane Teixeira Prestes, Presidente, Ernestino Benedito Nunes e Dra. Eliana Bezerra da Silva. 



Referente a este assunto a Secretária Executiva prestou esclarecimentos sobre projeto do Centro Dia que 

havia em andamento no município. A Conselheira Kelen citou exemplos sobre o município de Dracena que 

oferece o serviço contemplando o transporte – leva e traz.  6- Inscrições e renovações das entidades no 

CMDI – atualizações. Com a palavra a Conselheira Kelen Garcia informou sobre os pedidos de renovação 

e de inscrição no CMDI, a) Flores do Éden, os documentos apresentados não estão de acordo com o 

solicitado, mesmo tendo orientado o representante em reunião virtual sobre as adequações e não foi 

atendido, b) Cotolengo. Kelen explicou que fizeram visita ao local, destacou que o serviço prestado aos 

idosos está sendo feito de maneira adequada, fez apontamento sobre a assistente social, acumula função em 

mais de uma organização, fez orientações sobre os idosos que recebem benefício.  A Conselheira Kelen 

Garcia dividiu com todos o assunto discutido em reunião do Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS sobre a retomada dos serviços de convivência para idosos, bem como sobre os valores pagos com a 

parceria, hoje o valor é de R$160,00 e que poderia ser equiparado com os valores pagos aos serviços com 

crianças e adolescentes que é de R$240,00. Kelen chamou a atenção informando que perderam idosos para 

covid 19 e para outras doenças. Os idosos estão em casa com depressão, diabetes, hipertensão e outras 

doenças oportunistas e por isso trouxe para discussão do CMDI. Com relação a retomada dos serviços isso 

somaria um gasto maior com profissionais, produtos para higienização do local e por isso sugeriu a referida 

equiparação de valores. Ainda com a palavra, Kelen dividiu com a plenária sobre a Conferência Nacional 

da Pessoa Idosa, muitos estados não vão participar pelo fato de não ser presencial, os idosos apresentam 

dificuldade de acesso. A cidade de São Paulo é uma delas, não vai participar da Conferência, mas ela como 

representante do município de Cotia participará, e que agora será uma pré-conferência da conferencia. 

Darlene seria interessante uma conversa com o CMAS quanto a equiparação dos valores se seria viável 

retomar o assunto, trazendo as informações, pois as parcerias são pagas com recursos dos dois fundos, 

sendo do FMAS e FMI.  7-Informes Gerais – Formação Paulus – Sobre a formação com a Paulus, a 

conselheira Darlene informou sobre a extensão para os membros do Conselho Municipal de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência. Todos concordaram. Sobre os informes gerais, foi destacado o alcance 

da Campanha do Dia dos Avós com publicação nas redes oficiais da Prefeitura de Cotia. Darlene informou 

ainda sobre a Semana Nacional da Deficiência Intelectual e Múltipla, visando o alcance aos idosos com 

deficiência.  

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada as 15:30H e segue assinada pela presidente e pela 

Secretária da reunião. 
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