17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2018-2020

Ata da 17ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI Biênio 2018-2020, realizada aos 08 de agosto de dois mil e dezenove, às 09h00
horas no Centro de Convivência da Vila Hortolândia – CCI-Vila Hortolândia, na Avenida
Alexandre Ludke, 780 – Vila Bandeirantes. A reunião contou com a participação dos
Conselheiros Municipais, ouvintes e ainda presente o Senhor Promotor de Justiça
Flamínio Silveira Amaral Júnior, conforme lista de presença assinada. Justificaram ausência
os conselheiros: Lucinéia Granja Volpíani (Titular), Sabrina Rafaela Silva Campos (Suplente),
Milton Calzavara (Titular). Luiz Dias (Titular), Matilde Zichel Manzato (Suplente). Elaine Pilon
(Titular). A senhora Presidente Teresa Nering Borçari agradeceu a presença de todos os
conselheiros e ouvintes, agradece a acolhida no novo espaço de reuniões e lamenta a
invasão ocorrida no local, levando as câmeras, solicita se a internet já está instalada; o
Coordenador do CCI Vila Hortolândia Willian Mendes coloca que estão esperando a CIJUN
liberar o acesso e realizar as configurações necessárias. Agradece o CELMI por ter acolhido
todos estes anos o COMDIPI. Passou à leitura da pauta: 01 - Inscrições para Informes
Gerais. 02- Deliberação:2.1 - Aprovação da ata da Reunião Ordinária do dia 11 de julho
de 2019. 2.2 - Indicação de 04 conselheiros (2 Titulares e 2 Suplentes) para compor a
Comissão de Seleção que julgará as propostas do Edital de chamamento nº 003 de
2019 do COMDIPI. 2.3 - Indicação de um Conselheiro Titular e um Suplente para
compor o Conselho Municipal de Segurança Pública e Cidadania- CMSPC. 2.4 Olimpíada 60+ Modalidade Concurso. 03 - Assessoria de Políticas para Pessoa Idosa Informes sobre a Semana do Idoso. 04 - Informações da Conferência Estadual da
Pessoa Idosa. 05 - Convite para reunião no CIESP dia 13 de agosto sobre Projetos
Sociais. 06 - Informes Gerais. A senhora presidente inicia a reunião com o item da pauta
01 - Inscrições para Informes Gerais se inscreveram André Santos; Cássia Regina Carpi
Rodrigues; Eurico Gonçalves. Passa-se ao item da pauta 02- Deliberação:2.1 - Aprovação
da ata da Reunião Ordinária do dia 11 de julho de 2019: Colocada para deliberação a ata
foi aprovada, por unanimidade. Seguindo item da pauta 2.2 - Indicação de 04 conselheiros
(2 Titulares e 2 Suplentes) para compor a Comissão de Seleção que julgará as
propostas do Edital de chamamento nº 003 de 2019 do COMDIPI: A senhora Presidente
Tereza Nering Borçari coloca que o Edital de Chamamento Público para novos projetos já
está em andamento e será necessário que o COMDIPI indique 04 (quatro) conselheiros para
compor a Comissão de Seleção que julgará as propostas apresentadas, projetos estes de
apoio à pessoa idosa que visem ações destinadas ao desenvolvimento e ou recuperação
cognitivas e ou atividades de lazer com recursos do FUMDIPI, após as explicações a
Comissão ficou representada da seguinte forma: Conselheiros da Sociedade Civil: Titular –
Teresa Nering Borçari; Suplente – João Paulo Iotti Cruz e Conselheiros do Poder Público:
Titular – Vitório Ângelo Durigati; Suplente - Renata Mangieri. Próximo item da pauta 2.3 Indicação de um Conselheiro Titular e um Suplente para compor o Conselho Municipal
de Segurança Pública e Cidadania- CMSPC: A senhora Presidente Teresa Nering Borçari
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explica que o COMDIPI recebeu um oficio da Diretoria de Apoio a Conselhos e Entidades
solicitando que fosse indicado dois Conselheiros para compor o Conselho Municipal de
Segurança Pública e Cidadania- CMSPC no biênio 2019/202, conforme disposto no Decreto
nº 26.137/2015 – Regimento Interno do CMSPC. Após os demais esclarecimentos ficou
assim deliberado: Titular – Renata Mangieri (Conselheira do Poder Público) e Suplente –
João Paulo Iotti Cruz (Conselheiros da Sociedade Civil). Passe-se ao item da pauta 2.4 Olimpíada 60+ Modalidade Concurso: A senhora Presidente Teresa Nering Borçari solicita
para que o Conselheiro João Paulo Iotti da Cruz coloque a proposta. Conselheiro João Paulo
Iotti da Cruz coloca que surgiu a proposta de se realizar uma Olimpíada 60+ Modalidade
Concurso. Este Projeto seria do COMDIPI financiado pelo FUMDIPI, teria um Edital de
Chamamento na modalidade de Concurso, onde se inscreveriam os idosos de Jundiaí,
proposta esta pioneira promovendo o debate de temas sobre a população idosa. A
Conselheira Vera Lúcia Zichel Nascimento coloca que poderia ter diversas categorias como
crônicas, poesias, pois vários idosos escrevem à sua maneira e assim todos teriam chance
de concorrer. O Ouvinte André Santos sugere que o tema poderia ser livre. O Conselheiro
Vitório Ângelo Durigati coloca que o termo Olimpíada 60+ já é usado pela Unidade de
Gestão do Esporte talvez não poderá ser usado. O Conselheiro João Paulo Iotti Cruz solicita
a formação de uma Comissão para dar andamento na proposta, ficando assim composta;
João Paulo Iotti Cruz; Renata Mangieri; Cássia Regina Carpi Rodrigues; Vitório Ângelo
Durigati. Finalizando a senhora Presidente Teresa Nering Borçari solicita a deliberação da
Plenária para aprovação do Projeto, que foi aprovada por unanimidade. Neste momento a
senhora Presidente Teresa Nering Borçari pede licença para interromper a pauta pois a
senhor Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças da Unidade de Gestão
de Assistência e Desenvolvimento Social Enrico Milamonti necessita expor sobre o CCI Vila
Hortolândia. Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças da Unidade de
Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social Enrico Milamonti agradece a oportunidade
e explica sobre a segurança do espaço, que neste momento a CIJUN já está no local para
liberação da internet e para realizar as demais configurações. A respeito da segurança
coloca que pensaram colocar porta de ferro nas portas, grades nas janelas, câmeras
internas, um espinhoso em volta do terreno, mas para tanto a UGADS não tem recurso e
esclarece que a Guarda Municipal está à noite no local fazendo a segurança. Após os
devidos esclarecimentos a senhora Presidente Teresa Nering Borçari solicita que a UGADS
apresente ao Conselho o orçamento do necessário para melhor segurança do local. O
senhor Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças da Unidade de Gestão
de Assistência e Desenvolvimento Social Enrico Milamonti agradece a oportunidade e se
desculpa por ter que deixar a reunião devido a compromissos assumidos. Seguindo item 03 Assessoria de Políticas para Pessoa Idosa - Informes sobre a Semana do Idoso: O
Conselheiro Vitorio Ângelo Durigati diz que a programação da Semana do Idoso 2019 está
em fase de finalização, com toda programação concluída, já tem alguns itens deliberados e
outros faltando. Informa que a abertura da Semana será com o Baile da Primavera o local já
definido será no espaço da TV TEC no Complexo Argos e assim a programação tiver
fechada será divulgada para todos. A Conselheira Cintia Offa de Barros Basile Medina diz
que tem uma prévia solicitação na Cultura de espaço para o Baile, coloca que então ela
cancelará a solicitação. Próximo item da pauta 04 - Informações da Conferência Estadual
da Pessoa Idosa: o Conselheiro João Paulo Iotti da Cruz informa que como divulgado em
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reunião ordinária do mês passado o informe que o Conselho Estadual do Idoso encaminhou
uma Deliberação com a alteração da data da Conferência Estadual para dia 23, 24 e 25 de
Setembro e que o local e a programação até o momento não foram divulgados, até o
momento o Conselho Estadual não divulgou nenhuma nota. Que na data de hoje a
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa divulgou uma Nota
Oficial de Esclarecimento adiando sem data marcada a 5ª Conferência Nacional dos Direitos
da Pessoa Idosa. Esclarece assim que tiver mais informações repassaremos aos Delegados
que irão participar da Conferência Estadual. Próximo item 06 - Informes Gerais: O ouvinte e
Delegado para a Conferência Estadual Eurico Gonçalves coloca que a pergunta já foi
esclarecida que era sobre a realização das Conferências Estadual e Nacional. 01 – O
Conselheiro Vitório Ângelo Durigati informa sobre a reunião realizada no dia 07 de agosto no
Paço Municipal para falar de Projetos e Captação de Recursos promovida pela Rede de
Cooperação, diz o que mais chamou atenção é que as empresas solicitam projetos e os
Conselhos não tem, diz que o Governo Federal tem verbas para projetos acima de 500 mil
reais. Que a Rede de Cooperação promoverá o segundo Seminário para o Terceiro Setor
que falará de elaboração de projetos e captação de recursos. 02 - O ouvinte André Santos
fala do projeto Saúde em Movimento que está em sua 2ª edição, será no dia 27 de setembro
de 2019 no Parque da Cidade envolvendo saúde, cultura e lazer com apoio da Equipe do
NASF. 03 – A Conselheira Cássia Regina Carpi Rodrigues e Diretora da Proteção Social
Básica da UGADS coloca sobre o Projeto CRIJU Itinerante que está em pleno
desenvolvimento com atividades nos bairros. Fala também do Selo São Paulo Amigo do
Idoso que o Município recebeu o 1º selo, que já foi aprovado o 2º selo que é o intermediário e
que o 3º selo sobre diagnóstico das Políticas Públicas já está sendo desenvolvido pela
Coordenadora do CRIJU Maria Sueli Hespanhol que está indo nos territórios. Salienta que
quando o Município tiver sido contemplado com o 3º selo poderá solicitar ao Estado verba
para equipamento público. Nada havendo mais a tratar, a senhora Presidente Teresa Nering
Borçari, declarou encerrada a presente reunião. Eu, Nínive de Paula Bueno, "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:

Cássia Regina Carpi Rodrigues _______________________________________________
Cíntia Offa de Barros Basile Medina ___________________________________________
João Paulo Iotti Cruz ________________________________________________________
Marilu Batista Barreto Costa__________________________________________________
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Renata Mangieri ____________________________________________________________
Vera Lúcia Zichel Nascimento_________________________________________________
Vitório Ângelo Durigati_______________________________________________________
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