4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOSDA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2018-2020

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - COMDIPI
Biênio 2018-2020, realizada aos 14 de junho de dois mil e dezoito, às 09h00 horas no CELMI
- Centro de Educação e Lazer para Melhor Idade, situado à Avenida União dos Ferroviários,
nº 2100, Centro – Jundiaí (Espaço junto a FUMAS). A reunião contou com a participação dos
Conselheiros Municipais e ouvintes. Estiveram presentes os ouvintes e conselheiros
conforme lista de presença assinada e esteve presente a Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência a senhora Ivanilde de Oliveira de Jesus. Justificaram
ausência os conselheiros: João Carlos José Martinelli – Titular; Paula de Carvalho Gimenez Titular; Renata Stackfleth - Titular e Renata Mangieri - Titular. A senhora Presidente Teresa
Nering Borçari agradeceu o CELMI pela acolhida, agradece a presença da Presidente do
Conselho das Pessoas com Deficiência Ivanilde de Oliveira de Jesus e passou à leitura da
pauta: 01 - Inscrições para Informes Gerais. 02- Deliberação: 2.1 - Aprovação da ata da
Reunião Ordinária do dia 10/05/2018; 2.2 - Comissão de Registros e Inscrições de
Programa e Cadastro das Entidades; 2.3 - Termo de Referência para contratação de
assessoria para captação de recurso. 03 - Reforma do CEPAI. 04 - Projeto CRIJU
Itinerante. 05 - São Paulo Amigo do Idoso. 06. Informes Gerais. Dando início pelo item 01
- Inscrições para Informes Gerais se inscreveram os conselheiros: Vitório Ângelo Durigatti
e Milton Calzavara e a ouvinte do CELMI Orlinda Aparecida da Silva. A senhora Presidente
Teresa Nering Borçari passa a palavra para o Conselheiro Ivan Aprahamian que divulga o
serviço do Ambulatório de Psiquiatria Geriátrica da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que
os atendimentos são realizados às terças-feiras, funciona dentro do Ambulatório de
Especialidades da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Unidade de altíssimo nível, o serviço é
um ambulatório assistencial e de pesquisa liderado também pelo Professor Dr. Sivan Mauer,
psiquiatra, explica que o agendamento das consultas pode ser feito por e-mail
(psicogeriatriafmj@gmail.com), as pessoas se identificaram com nome, idade, fone,
endereço e a equipe entra em contato ou pessoalmente junto à recepção do Ambulatório da
Faculdade de Medicina de Jundiaí. O Conselheiro e Diretor do Departamento dos Conselhos
da Prefeitura Municipal Luis Augusto Zambon pergunta se pode ser feita uma divulgação
através da mídia, o Dr. Ivan afirma que sim. O Dr. Ivan coloca ainda que historicamente a
Faculdade de Medicina não teve Ambulatório de Psiquiatria, fala ainda que paralelamente
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tem o Ambulatório de Geriátrica com crescente atendimento e que estão no limite. Passando
para o item da pauta 02- Deliberação: 2.1 - Aprovação da ata da Reunião Ordinária do
dia 10/05/2018 a senhora Presidente Teresa Nering Borçari explica que a ata é encaminhada
junto com a pauta para conhecimento e leitura e se tiverem alguma alteração a ser feita é
para ser enviada por e-mail antes da reunião, sendo assim, questionados os presentes sobre
a leitura e se tinham algum apontamento de oposição à ata, não tendo nenhuma
manifestação em contrário à mesma foi aprovada por todos os conselheiros presentes.
Próximo item da pauta 2.2 - Comissão de Registros e Inscrições de Programa e
Cadastro das Entidades a Conselheira Elaine Pilon, integrante da referida comissão,
informa que realizaram as seguintes visitas no dia 12 de junho de 2018: GE Trinca
residencial para Idosos - ME (Casa de Repouso Nossa Senhora de Fátima); CELETI
Centro de Educação, Lazer e Entretenimento para Terceira Idade que solicitaram
inscrição, um outro serviço que solicitou a inscrição foi a Vila dos Idosos Prefeito Ary
Fossen (Condomínio de Idosos), serviço governamental ligado a Unidade de Gestão da
Assistência e Desenvolvimento Social. Continua explicando que foram analisados os
documentos e que estavam de acordo com a normatização e liberados para a plenária
aprovar a referida inscrição; como também analisaram a documentação do Centro de
Convivência do Idoso – CRIJU que solicitou renovação da inscrição. Visitaram também 04
Clinicas para verificarem o interesse em realizar a inscrição junto do Conselho: Casa de
Repouso Ferrari e Camargo; RDM Hospedaria Ltda - ME (Casa de Repouso Vila Bella)
estas anteriormente encaminharam a documentação mas não estava completa, assim
solicitaram para as mesmas encaminhar a documentação pendente até dia 06/07/2018; outra
Clínica que também enviou os documentos e não estavam completos foi a Fenix
Pensionato e Hotel de Campo mas que não foram atendidas devido a uma reunião que
estavam tendo com o médico da instituição. Uma outra Clínica que visitaram foi a Casa de
Repouso Bela Vista Ltda pois seu dirigente solicitou orientações e esclarecimentos quanto
a documentação a ser enviada para a inscrição. Após aos esclarecimentos a senhora
Presidente Teresa Nering Borçari coloca em votação as inscrições novas: GE Trinca
residencial para Idosos - ME (Casa de Repouso Nossa Senhora de Fátima); CELETI
Centro de Educação, Lazer e Entretenimento para Terceira Idade e Vila dos Idosos
Prefeito Ary Fossen (Condomínio de Idosos) e a renovação de inscrição do Centro de
Convivência do Idoso – CRIJU, que foram aprovadas pelos conselheiros presentes com
direito a voto. Passou para o item da pauta 2.3 – Termo de Referência para a contratação
de assessoria para captação de recurso, a senhora Presidente Teresa Nering Borçari
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coloca que o termo foi enviado junto com a pauta para leitura, entendimento, pois o referido
termo foi reformulado pelo Conselheiro Ivan Aprahamian, deixando-o com mais clareza e
objetivo. Fala que este assunto já foi da gestão anterior e que realmente o Conselho
necessita de uma empresa para fazer a captação para melhores resultados, que no PLANO
ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUMDIPI desta gestão tem reservado um
valor de R$ 35.000,00 para este fim. Explica que os conselheiros deverão aprovar para
prosseguimento administrativo junto a Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento
Social, Pergunta se alguém tem alguma duvida como não houve manifestação coloca em
aprovação sendo aprovado por unanimidade. Passando para o item da pauta 03 - Reforma
do CEPAI a senhora Presidente Teresa Nering Borçari fala que o Conselho teve
conhecimento de todo processo de licitação e finalmente a empresa Q7 Engenharia e
Construção Ltda ganhou a licitação com o preço R$ 159.737,78, mas que o contrato ainda
não foi assinado. Passa a palavra para a Assistente Social da Secretaria Administrativa do
Conselho Sonia Maria Ferraz para mais esclarecimentos. Inicia explicando que o Ato de
Classificação e Adjudicação foi publicado na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí na
Edição Extra 4391 de 24 de abril de 2018 página 3, que a senhora Gestora da Unidade de
Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social não está presente devido a compromissos
assumidos, mas que solicitou a Unidade de Gestão de Estrutura e Serviços Públicos
comparecesse na reunião para maiores esclarecimentos do ocorrido. Compareceu e
Engenheiro Fauzi e Lidia, o Engenheiro Fauzi coloca que a Divisão de Fiscalização de Obras
não participou anteriormente da fiscalização, quando a Empresa Q7 Engenharia e
Construção Ltda foi habilitada e antes da assinatura do contrato foi solicitado para realizar
uma fiscalização dos serviços previstos, verificou que a quantidade de serviços previstos era
inferior, que previa a troca de parte do telhado, mas que necessita a troca total; a parte do
fundo da construção não estava elencada nos serviços, que estava para trocar parte dos
azulejos, mas que todos estavam danificados, que necessita de pintura não estava
elencadas, como também as peças sanitárias e luminárias, Esclarece que haverá
necessidade de um aditivo no valor de mais ou menos de 34% em cima do total da obra e
que para a assinatura do contrato precisam saber se haverá orçamento para tal aditamento.
A Conselheira Cintia Offa de Barros Basile Medina pergunta se o aditamento seria com a
mesma empresa, o Engenheiro Fauzi responde que sim. O Conselheiro Milton Calzavara
esclarece que a deliberação para a Reforma do CEPAI aconteceu na Gestão anterior que
para a reforma foi deliberado R$ 230.000,00 dos R$ 250.000,00 que foi doado pela AMBEV,
e o restante também ficou comprometido com a referida Reforma. O Conselheiro Washigton
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Luis Berganton sugeriu que se formasse uma comissão para ir ao local e verificar como
estava, aderiram a Comissão os Conselheiros Milton Calzavara e Luiz Dias da Costa, que
marcariam um dia com o Engenheiro Fauzi para realizar a vistoria. Após os esclarecimentos
foi aprovado o aditamento por estar dentro da verba destinada para a referida reforma.
Próximo item da pauta 04 - Projeto CRIJU Itinerante a Coordenadora do Centro de
Convivência do Idoso - CRIJU a Assistente Social Eliana Dirce Mauro inicia a fala resgatando
que o CRIJU já teve um projeto aprovado através de Edital de Chamamento Público para
transporte dos idosos levando os grupos para atividades fora do CRIJU, e que o Projeto
CRIJU Itinerante veio através de uma demanda do próprio Conselho para levar as
atividades realizadas no Centro de Convivência para as Organizações da Sociedade Civil,
Clinicas e aos bairros através dos CRAS – Centro de Referência da Assistência Social,
coloca que ao consultar os Coordenadores dos CRAS verificou que não seria possível
desenvolver nos bairros pela dificuldade que teriam de espaço adequado e para que os
CRAS mobilizasse a população idosa, chegando a conclusão de não ser possível a
realização do projeto, assim declinando da execução do Projeto CRIJU Itinerante. A
ouvinte Vera Lúcia Zichel Nascimento coloca se não seria possível está verba que estava
reservada para o Projeto não poderia ser destinada para o transporte dos grupos quando
estes vão se apresentar nos territórios. A Assistente Social da Secretaria Administrativa do
Conselho Sonia Maria Ferraz explica que não pois o objeto é diferente, o que poderia ser
feito o Projeto CRIJU Itinerante passa por uma reformulação, e volte para aprovação da
Plenária. A Coordenadora e Assistente Social do CRIJU Eliana Dirce Mauro, coloca que
como os CRAS não conseguiriam se mobilizar ela não entrou em contato com as
Organizações da Sociedade Civil e nem as Clínicas para saber do interesse, e poderá sim
fazer uma reformulação no referido Projeto. A senhora Presidente Teresa Nering Borçari
coloca para a plenária se todos concordam com a reformulação e com o retorno do Projeto
CRIJU Itinerante para estudo e apreciação, foi aprovada solicitação. Passando para o
item da pauta 05 - São Paulo Amigo do Idoso a Coordenadora do Centro de Convivência
do Idoso - CRIJU a Assistente Social Eliana Dirce Mauro inicia esclarecendo que ela é a
interlocutora do São Paulo Amigo do Idoso. Explica que com o objetivo de expandir a rede de
proteção social à pessoa idosa e envolver toda população, o Governo do Estado de São
Paulo criou em 2012 o Programa São Paulo Amigo do Idoso. O programa propõe ações
intersecretarias voltadas à proteção, educação, saúde e participação da população idosa do
Estado e o Selo Amigo do Idoso foi criado com o objetivo de estimular os municípios e
entidades públicas e da sociedade civil a implantarem ações referenciadas pelo Programa
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São Paulo Amigo do Idoso. O Selo certifica os municípios paulistas, de acordo com boas
práticas públicas voltadas às pessoas idosas. Para conquistar o Selo Inicial, Intermediário e
Pleno, é necessário cumprir metas (ações obrigatórias), tais como: implantar Conselho
Municipal do Idoso, atualizar o cadastro de idosos no Cadastro Único, realizar diagnósticos
etc. e com a conquista do último selo o município pode pleitear verba para a implantação de
Centro Dia e Centro de Convivência. Continua falando que Jundiaí já recebeu o selo inicial e
agora está pleiteando o intermediário, explica que tem questões para serem respondidas e
são através destas que o Estado avalia se recebe ou não os selos. Esclarece que o selo
Pleno vai englobar todas as questões que foram respondidas para o selo inicial e
intermediário e tem uma questão muito delicada que solicitam cadeira do Conselho Municipal
do Idoso nos Conselhos de Assistência Social e Conselho da Saúde. Finaliza dizendo que
quem recebe o selo é o Prefeito Municipal e solicita que o Conselho interceda junto a
Unidade de Gestão de Assistência e |Desenvolvimento Social na questão das cadeiras juntos
aos Conselhos. A senhora Presidente Teresa Nering Borçari solicita que seja oficializado a
Unidade sobre o assunto. O Conselheiro Milton Calzavara coloca que existe o Federal
Decreto Federal nº 9328 de 03 de abril de 2018 - Estratégia Amigo da Pessoa Idosa este
decreto tem como objetivo incentivar as comunidades e as cidades a promoverem ações
destinadas ao envelhecimento ativo, saudável, sustentável e cidadão da população,
principalmente das pessoas mais vulneráveis, que ele está estudando, e talvez possa ser
parecido com o Programa São Paulo Amigo do Idoso. Passando para o item da pauta 06.
Informes Gerais - 1 – A Assistente Social da Secretaria Administrativa do COMDIPI Sonia
Maria Ferraz informa a respeito do Ofício COMDIPI nº 42/2018 Ref.: Cessão de Espaço
feito para a Unidade de Gestão da Educação solicitando o espaço do Auditório e salas do
Elis Regina para a 9ª Conferência Municipal do Idoso para os dias 13 e 14 de dezembro de
2018 foi negado pois já havia agendamento para estes dias, a Assistente Social Sonia Maria
Ferraz sugere que seja visto junto a Cúria Diocesana e a Igreja de Santo Antônio, assim ficou
de se fazer um oficio e o Conselheiro Vitório Ângelo Durigati levaria para interceder quanto
ao pedido. 2 - O Assessor Municipal de Política para Pessoas Idosas e Conselheiro Vitório
Ângelo Durigati divulga que o evento do dia 15 de junho sobre o Dia Municipal da
Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, acontecerá no Auditório Planeta Água
na sede da DAE com as palestras: Prof. Francisco M. N. Soares; do Dr. João Paulo Iotti
Cruz representante da OAB e COMDIPI, da Gerontóloga e Coordenadora do Centro de
Educação, Lazer e Entretenimento para a Terceira Idade, Karina Flauzino e com a
Coordenadora e Assistente Social do CRIJU Eliana Mauro e agradece a contribuição da
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Comissão de Eventos do Conselho. A ouvinte Vera Lucia Zichel Nascimento fala que deveria
existir um calendário dos eventos para que todos pudessem se programar para participar. 3 A ouvinte Orlinda Aparecida Silva do CELMI – convida a todos para conhecer as
dependências e as atividades desenvolvidas no CELMI, espaço que atende mais de 800
(oitocentas) pessoas a partir dos 40 anos, oferecendo mais de 50 cursos. Coloca ainda que
desde o início do ano tem um espaço de divulgação na TV JAPY programa as quartas-feiras
às 10:30, sextas às 19:30 e sábados e domingos às 9:30, e ofereceu para gravar um
programa para o semestre que vem com o COMDIPI e CRIJU e que também estão abrindo
um canal no YOTUBE. 4 – A senhora Presidente Teresa Nering Borçari coloca que a reunião
ordinária do mês de agosto poderá ser feita no CELETI. 5 – O Conselheiro Milton Calzavra
sugere a estruturação do Conselho e das Comissões temáticas, que cada comissão deverá
ter um coordenador para chamar as reuniões. Nada havendo mais a tratar, a senhora
Presidente Teresa Nering Borçari, declarou encerrada a presente reunião. Eu Sonia Maria
Ferraz Assistente Social e "secretária ad hoc” __________ lavrei a presente ata que, depois
de lida e aprovada pela Assembléia, segue para assinatura da Presidente e demais
conselheiros presentes.
.
Teresa Nering Borçari
Presidente do COMDIPI

Conselheiros Presentes:

Cintia Offa de Barros Basile Medina____________________________________________
Denise Vieira Amorin________________________________________________________
Eda Aparecida Selicani Morikuni______________________________________________
Elaine Pilon________________________________________________________________
Ivan Aprahamian____________________________________________________________
João Paulo Iotti Cruz________________________________________________________
Jose Eduardo Martinelli______________________________________________________
Lucinéia Granja Volpiani _____________________________________________________
Luis Augusto Zambon_______________________________________________________
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Luiz Dias da Costa__________________________________________________________
Luzinete de Jesus Oliveira Micheloto___________________________________________
Matilde Zichel Manzato_______________________________________________________
Milton Calzavara____________________________________________________________
Vitório Ângelo Durigati_______________________________________________________
Washigton Luis Berganton___________________________________________________
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