11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOSDA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2018-2020

Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI Biênio 2018-2020, realizada aos 21 de fevereiro de dois mil e dezenove, 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 Senhor
Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, o senhor Adalberto Arilha do CEJEUSC,
ouvintes e conselheiros conforme lista de presença assinada. Justificaram ausência os
conselheiros: João Carlos José Martinelli (titular), Paula de Carvalho Gimenez (titular),Cintia
Offa de Barros Basile Medina (titular), Denise Vieira Amorin(titular). A senhora Presidente
Teresa Nering Borçari agradeceu o CELMI pela acolhida, o Senhor Promotor de Justiça
Flamínio Silveira Amaral Júnior os conselheiros presentes,a participação do Conselheiro
José Eduardo Martinelli, agradeceu os participantes da 9ª Conferência Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa e em especial pela palestrante Adriana Viel. Passou à leitura da pauta: 01 Inscrições para Informes Gerais. 02 - Apresentação dos Conselheiros novos da
Unidade Gestão da Saúde e Unidade de Gestão Mobilidade e Transporte - UGMT. 03Deliberação: 3.1 - Aprovação da ata da Reunião Ordinária do dia 13/12/2018. 3.2 Plano Anual De Aplicação Dos Recursos Do FUMDIPI (conforme art. 11 - inciso IV da
Lei Municipal nº 8.129 de 26 de dezembro de 2013) - ANO 2019. 3.3 - Recomposição da
Comissão Administrativa FUMDIPI. 04 - Avaliação da 9ª Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa. 05 - Comissão de Registro. 06 - Organização do Grupo de
Estudos. 07 - Informes Gerais. A senhora Presidente Teresa Nering Borçari dá início à
reunião pelo item da pauta 01 - Inscrições para Informes Gerais: se inscreveram o Senhor
Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, os Conselheiros Luis Augusto Zambom
e João Paulo Iotti da Cruz. Passando para o item da 02 - Apresentação dos Conselheiros
novos da Unidade Gestão da Saúde e Unidade de Gestão Mobilidade e Transporte UGMT a senhora Presidente Teresa Nering Borçari explica que a Gestão substituiu os três
conselheiros que estava faltando, sendo da Unidade Gestão da Saúde Marilu Batista Barreto
Costa e Unidade de Gestão Mobilidade e Transporte - UGMT Titular Diego Henrique Jardim
Gomes e Suplente a senhora Solange Aparecida Pires diz que é professora aposentada e
está atuando no transporte público. Passando para o item da pauta 03- Deliberação: 3.1 Aprovação da ata da Reunião Ordinária do dia 13/12/2018 a senhora Presidente Teresa
Nering Borçari explica que a ata foi encaminhada junto com a pauta para conhecimento e
leitura e se tivessem alguma alteração a ser feita era 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. Passando para o 3.2 - Plano Anual De
Aplicação Dos Recursos Do FUMDIPI (conforme art. 11 - inciso IV da Lei Municipal nº
8.129 de 26 de dezembro de 2013) - ANO 2019, a Senhora Presidente Teresa Nering
Borçari solicita para que a Secretaria Administrativa do Conselho a Assistente Social Sonia
Maria Ferraz colocasse sobre Plano Anual De Aplicação Dos Recursos Do FUMDIPI.
Começou explicando que conforme a Lei Municipal nº 8.129 de 26 de dezembro de 2013, em
seu art. 11 " Compete ao COMDIPI o acompanhamento, fiscalização coordenação,
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supervisão e avaliação da Política Municipal para a Pessoa Idosa, conforme os princípios
que norteiam as Políticas Nacional e Estadual e que tratam dos direitos assegurados às
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos" - inciso IV - "elaborar, anualmente, o Plano
de Ação Municipal para a defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa e do Plano Anual de
Aplicação dos Recursos" , continuou explicando sobre: o FUMDIPI; sobre a arrecadação e o
valor das doações de 2018 e o valor do saldo bancário em 31 de dezembro de 2018 de R$
1.315.769,42. Explica ainda que a Comissão do FUMDIPI e a Mesa Diretora esteve reunida
em 05 de fevereiro de 2018, avaliando a aplicação dos Recursos; passou em seguida a
apresentação e explicação das ações do Plano Anual de Aplicação dos Recursos do
FUMDIPI ( que se encontra em anexo à pauta): que o valor estimado do saldo do
FUMDIPI é R$ - 1.496.450,82 para as seguintes ações: Diagnóstico Municipal do Perfil da
Pessoa Idosa e Plano Municipal da Pessoa Idosa - valor R$ R$ 80.000,00; Ampliação da
Rede dos Centros de Convivência, programa itinerante em todos os bairros - Projeto - CRIJU
ITINERANTE - 2019 - valor R$ R$ 45.000,00; Financiamento de Projetos das Políticas
Públicas: Assistência Social; Saúde; Esportes, Cultura, Educação - valor de R$ 300.000,00;
Financiamento de Projetos Culturais para Instituições Privadas R$ 30.000,00; Confecção de
Cartilha, folders, eventos, campanhas, folhetos e outros materiais gráficos em geral - R$
100.000,00; Ministrar capacitação específica para Conselheiros Municipais - Cursos - valor
R$ 20.000,00; Contratação de empresa para captação do COMDIPI - valor limite R$
70.000,00; Financiamento de Projetos Técnicos do Terceiro Setor até R$ 120.000,00 até 06
projetos - valor total de R$ 720.000,00; Conferência Estadual e Nacional dos Direitos da
Pessoa Idosa de Jundiaí - valor de R$ 20.000,00, Folders, cartazes, transporte, alimentação
(KIT lanche), contratação de artistas para Semana do Idoso R$ 50.000,00. Termina
explicando que a doação da AMBEV de 2018 no valor de R$ 250.000,00 e será incorporada
no valor total no FUMDIPI e destinada para a ação: Financiamento de Projetos Técnicos do
Terceiro Setor até R$ 120.000,00 - até 06 projetos. Após as explicações a senhora
Presidente Teresa Nering Borçari coloca se algum conselheiro ficou com alguma duvida, não
havendo manifestação coloca para deliberação e aprovação o Plano Anual de Aplicação
dos Recursos do FUMDIPI para o ano de 2019, que foi aprovado pelos conselheiros
presentes e com direito a voto. Próximo item da pauta - 3.3 - Recomposição da
Comissão Administrativa FUMDIPI a Senhora Presidente Teresa Nering Borçari passa a
palavra para a Secretaria Administrativa do Conselho a Assistente Social Sonia Maria Ferraz,
que explica que esta comissão é referente ao artigo "art. 43 da Lei 8129/2013 - Para a
administração dos recursos financeiros do FUMDIPI será composta uma Comissão
Administrativa, a ser integrada por 2 (dois) membros do COMDIPI, sendo um
governamental e outro não governamental e 2 (dois) representantes do Poder Público
Municipal, sendo 1(um) pela SEMADS e 1(um) indicado pela Secretaria Municipal de
Finanças." sendo necessário recompor a referida comissão pois a representante indicada
pela Unidade de Gestão da Assistência e Desenvolvimento Social - UGADS - Solange
Colepicolo Leonardi não é mais servidora da UGADS. Ficou aprovado que solicitaremos a
substituição. Seguindo para o item da pauta 04 - Avaliação da 9ª Conferência Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa 01 - A senhora Presidente Teresa Nering Borçari avaliou
como excelente, tanto as discussões como as propostas foram bem elaboradas. 02 - O
Conselheiro Milton Calzavara coloca que como na Conferência anterior as propostas deverão
ser encaminhadas aos Órgãos do poder Público e ao Ministério Público em forma de
processos internos. 03 - o Conselheiro João Paulo Iotti Cruz diz que a Conferência teve
aspectos positivos, também acha que esta havendo erro de comunicação, pois a maior parte
dos Conselheiros não estavam presentes, é um ponto necessário de realinhamento. 04 - O
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Conselheiro Vitório Ângelo Durigati coloca que foi muito bem organizado, achou no segundo
dia muito corrido. 05 - A Conselheira Neusa Pacheco Collodo coloca que os grupos foram
participativo e sugere que os delegados que foram selecionados para irem na Conferência
Estadual tenham comprometimento de estarem vindo nas reuniões ordinárias do COMDIPI.
Concluíram que os delegados que irão para a Conferência Estadual serão convidados a
participarem das reuniões do COMDIPI. Próximo item da pauta 05 - Comissão de Registro
a Conselheira Elaine Pilon integrante da referida comissão coloca que estiveram reunidas em
19 de fevereiro de 2019 para avaliarem os pedidos de inscrição: 01 - RDM Casa de Repouso
Ltda ME 02- Mendonça Casa de Repouso Ltda ME numa primeira avaliação a documentação
destes não estavam de acordo com s Resolução do COMDIPI nº 03 e 03 - Instituto Kairós ao
analisarem as documentações apresentadas verificou a falta de documentos necessários
para a conclusão do pedido, sendo estes documentos os seguintes:- Plano de Trabalho - o
que se pretende realizar no Município de Jundiaí, constando o endereço onde será
desenvolvida as ações com os idosos;- Esclarecimentos do Relatório Circunstanciado de
Atividades apresentado referente as ações com os idosos;- Apresentar relatório de atividades
de 2018 desenvolvida pelo Instituto Kairós com o segmento do idoso;- Licença Sanitária de
2018, do Instituo Kairós e do Local onde se pretende desenvolver o projeto no Município de
Jundiaí;- Certidão negativa de ação trabalhista;- Registro do Instituto Kairós no Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no Município onde já desenvolve o Projeto Melhor
Idade e necessitamos solicitar a presença do técnico responsável para esclarecimentos, pois
a OSCIP não é do Município e no momento o Conselho não tem informações se já estão
desenvolvendo algum trabalho e nem endereço de Jundiaí para visita. Assim marcamos uma
reunião para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 15 horas na UGADS. Conclui-se enviar oficio
por e-mail para o Instituto Kairós. Passa-se ao 06 - Organização do Grupo de Estudos o
Conselheiro João Paulo Iotti Cruz explica que o Grupo de Estudos surge de uma
necessidade do COMDIPI, para que os Conselheiros participem em discussões com temas
diversos, a proposta é construir junto com o Grupo os temas a serem debatidos. Coloca que
a CIESP colocou a disposição uma sala para iniciar o grupo. Tem vagas para 30 pessoas, no
edital solicita que o participante inscreva uma carta de motivação, disponibilidade e interesse.
A idéia é fazer um material escrito pelos participantes e publicar um artigo para distribuir na
Semana do Idoso. Próximo item da pauta 07 - Informes Gerais: 01 - O Senhor Promotor de
Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior diz que entregou para a senhora Presidente Teresa
Nering Borçari o cronograma com os dias das fiscalizações as Instituições de Longa
Permanência tanto público como privada. Fala da importância e é uma das funções do
Conselho acompanhar o Ministério Público e a Vigilância Sanitária nestas fiscalizações.
Coloca que os olhares são diferentes cada Órgão tem uma finalidade em fiscalizar. Salienta
a necessidade de se fazer um relatório das observações. 02 - O Conselheiro José Eduardo
Martinelli coloca que vai enviar legislação sobre Instituição de Longa Permanência para
Idosos e uma nova legislação do Centro Dia. Coloca a Faculdade de Medicina disponível
para o Grupo de estudos. Salienta que retomou com a Unidade de Gestão de Promoção da
Saúde a proposta de passar o Ambulatório de Geriatria do CRIJU para a Faculdade de
Medicina. 03 - O Conselheiro e Diretor do Departamento de Apoio aos Conselhos e
Entidades Luis Augusto Zambom informa sobre a abertura da Campanha da Fraternidade no
dia 06 de março às 19h30 horas na Cúria Diocesana de Jundiaí, com o tema "Fraternidade e
Políticas Públicas", relata que foi solicitado para o Assessoria de Políticas e Direitos
Humanos, através da assessora Maria Aparecida Mazolla que tivesse uma participação mais
efetiva com algumas reuniões com os conselhos para que conhecessem e divulguem. Nada
havendo mais a tratar, a senhora Presidente Teresa Nering Borçari, declarou encerrada a
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presente reunião. Eu, Sonia Maria Ferraz Assistente Social, "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:
Elaine Pilon _______________________________________________________________
João Paulo Iotti Cruz ________________________________________________________
José Eduardo Martinelli______________________________________________________
Luiz Dias da Costa __________________________________________________________
Milton Calzavara____________________________________________________________
Vitório Ângelo Durigati_______________________________________________________
Luís Augusto Zambom ______________________________________________________
Diego Henrique Jardim Gomes________________________________________________
Solange Aparecida Pires_____________________________________________________
Neusa Aparecida Pacheco Collodo ____________________________________________
Lucinéia Granja Volpiani _____________________________________________________
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