19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2018-2020

Ata da 19ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI Biênio 2018-2020, realizada aos 10 de outubro 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: Vitório Ângelo Durigati(Titular), Matilde Zichel Manzato (Suplente) e Renata
Mangieri (Titular). A senhora Presidente Teresa Nering Borçari agradeceu a presença de
todos os conselheiros e ouvintes, agradece a acolhida no espaço de reuniões. Passou à
leitura da pauta: 01 - Inscrições para Informes Gerais. 02- Deliberação: 2.1 - Aprovação
da ata da Reunião Ordinária do dia 12 de setembro de 2019. 2.2 - Formação da
Composição da Comissão Eleitoral Biênio 2020-2022. 2.3 - Edital de Convocação
para Elei ção do Bi ênio 2020 -2022 . 03 - Avaliação sobre a Semana do Idoso. 04 Informações sobre o Selo Amigo do Idoso Intermediário. 05 - Informações da XV
Conferência Estadual da Pessoa Idosa. 06 - Informes Gerais. A senhora Presidente inicia
a reunião com o item da pauta 01 - Inscrições para Informes Gerais se inscreveu o
ouvinte Marcello Balzan. Passando para o item da pauta 02- Deliberação: 2.1 - Aprovação
da ata da Reunião Ordinária do dia 12 de setembro de 2019: 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, coloca que os apontamentos feito através do e-mail já está corrigido sendo assim,
questionados os presentes sobre a leitura e se ainda tinham algum apontamento de
oposição à ata, não tendo nenhuma manifestação em contrário à mesma foi aprovada por
todos os conselheiros com direito à voto. Passando para o item da pauta 2.2 - Formação da
Composição da Comissão Eleitoral Biênio 2020-2022, a senhora Presidente Teresa
Nering Borçari explica que em 24 de fevereiro de 2020 termina a atual Gestão do Conselho,
e se faz necessário nova Eleição da Sociedade Civil, para tanto é preciso formar uma
Comissão Eleitoral para o acompanhamento de todo o processo, solicita entre os
Conselheiros presentes que se habilita para constituir a referida comissão. Ficando assim
constituída: Luis Augusto Zambom; Cássia Regina Carpi Rodrigues; Vera Lúcia Zichel
Nascimento e Luiz Dias da Costa. Passando para o item da pauta 2.3 - Edital de
Convocação para Eleição do Biêni o 2020 -2022, a Assistente Social Sonia Maria
Ferraz explica que o Edital de Convocação para Eleição do Biênio 2020-2022, será nos
moldes do edital anterior, que inclusive já passou no crivo da Unidade de Gestão de
Negócios Jurídicos, necessitando apenas alterar as datas. A Conselheira Cássia Regina
Carpi Rodrigues e Diretora da Proteção Social Básica da UGADS pondera se não é possível
mudar o local da Plenária, pois talvez em fevereiro o CRIJU ainda estará em reforma, sugere
o CCI Vila Hortolândia, não tendo objeção dos Conselheiros presentes mudamos o local da
Plenária. Após as explicações necessárias a senhora Presidente Tereza Nering Borçari
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coloca em votação o referido Edital, que foi aprovado por unanimidade. Assim passou para o
item da pauta 03 - Avaliação sobre a Semana do Idoso: a senhora Presidente Tereza
Nering Borçari fala que adesão de participação foi muito grande em todos os dias da
programação; passeios foram positivos, somente no Baile de abertura que alguns idosos
reclamaram do local, pois acharam que não era apropriado, queriam que fosse no CRIJU O
ouvinte senhor Marcello Balzan pergunta quais atividades que foram feitas nas escolas. A
Conselheira e representante da Unidade de Gestão da Educação Lucinéia Granja Volpiani
disse que o encerramento foi na EMEB Prof Fabio Rodrigues Mendes, com uma
programação extensa, com a participação dos avós e avôs e família dos alunos, teve coral,
teatro, café, salienta que a Gestora da Educação participou deste momento. Salienta que
várias escolas fizeram ações em homenagens aos idosos, coloca ainda que durante o ano
existe um trabalho diferenciado nas escolas da rede. O ouvinte Marcello Balzan coloca a
necessidade da Unidade de Gestão da Educação fazer um relatório relatando todas as
atividades desenvolvidas e onde foi executadas. O Conselheiro Luiz Dias da Costa pediu a
fala e lembrou uma participação dele e de sua esposa numa ação na escola de seu neto, que
foi muito emocionante e houve participação de muitos avós e avôs. A Conselheira Vera Lúcia
Zichel Nascimento diz que é uma troca de experiências gratificante. O ouvinte senhor
Marcello Balzan fala de uma experiência que o Conselho da época em que foi Presidente
teve: o Conselho foi convidado para dar uma palestra, e foram 03 (três) Conselheiros,
participar da ação, foram duas horas de perguntas, e os alunos fizeram uma sala de
amostras, fotografias, brinquedos do tempo dos avós e avôs, cartas, livros de receitas, foi
uma experiência excelente para ambas as partes. O Senhor Promotor de Justiça
Flamínio Silveira Amaral Júnior fala que estas ações não só para o futuro, mas para o
presente, salienta que o Art. 21 § 2o Os idosos participarão das comemorações de
caráter cívico ou cultural, para transmissão de conhecimentos e vivências às demais
gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade culturais, e no Art.
22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos
conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do
idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria,
por isso está na Lei, para a implantação no currículo. A Conselheira e representante da
Unidade de Gestão da Educação Lucinéia Granja Volpiani diz que existe um trabalho da rede
de ensino. Passando para o item da pauta 04 - Informações sobre o Selo Amigo do Idoso
Intermediário: a Conselheira Cássia Regina Carpi Rodrigues e Diretora da Proteção Social
Básica da UGADS coloca que o Município de Jundiaí foi contemplado com o Selo
Intermediário do São Paulo Amigo do Idoso, que foram 14 Municípios do Estado de São
Paulo que receberam o referido selo. Foram para São Paulo com uma cerimônia com o
Governador no Palácio do Governo: da UGADS, fala que ela, a Maria Suely Hespanhol,
Coordenadora do CRIJU, a senhora Presidente do COMDIPI Tereza Nering Borçari e
convidaram a senhora e ex- funcionária Eliana Mauro que iniciou todo o processo para o
Selo. Salienta que a documentação para o selo Pleno está quase terminada. Passou para o
item da pauta 05 - Informações da XV Conferência Estadual da Pessoa Idosa: a senhora
Presidente Teresa Borçari Nering informa as datas da XV Conferência Estadual da Pessoa
Idosa que será nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2019, em Águas de Lindóia e será
necessário marcar uma reunião com os delegados para orientação. Passou-se para o item
da pauta 06 - Informes Gerais: 01 - A senhora Assessora adjunta da UGADS Maria Brant
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coloca que desde 2016 existem as mesmas Oficinas tanto no CRIJU como nos CRAS. Que
foi realizado um Edital de Chamamento Público junto com a Unidade de Gestão da Cultura
com objetivo de mudar algumas Oficinas. Os arte educadores selecionados escolheram
trabalhar com determinada faixa-etária. Gostaria de fazer a seleção junto ao Conselho.
Salienta que a parte delicada é quanto aos recursos, pois a UGADS não vem recebendo
recursos federal deste abril, para com recurso próprio de R$ 74.000,00 conseguem contratar
06 oficinas duas vezes por semana e este recurso vai até agosto de 2020. Estas Oficinas
seriam implantadas para o ano de 2020. 02 - Conselheira Cássia Regina Carpi Rodrigues e
Diretora da Proteção Social Básica da UGADS coloca que a situação do ponto de onibus em
frente ou ao lado do CCI Vila Hortolândia ainda não foi resolvido, será necessário marcar
uma reunião com a Unidade de Gestão de Transporte. 03 -O ouvinte senhor Marcello Balzan
solicita uma ação do COMDIPI junto ao Ministério de Educação tanto Federal como Estadual.
Coloca que desde 2006, quando então era Presidente do Conselho do Idoso de Jundiaí, vêm
solicitando junto aos Órgãos competentes um Plano Nacional de Educação onde se
cumprisse o Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão
inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à
valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos
sobre a matéria - do Estatuto do Idoso. Salienta baseado do que a Comunidade Negra
conseguiu inserir uma Lei Nacional de Educação. Coloca que é uma garantia à mais para os
idosos, que só voltará a ser respeitado pela Educação. Assim ficaram algumas sugestões
para o COMDIPI: enviar uma proposta para o Conselho Estadual de Educação e para o
Deputado Federal Miguel Haddad. 04 - A senhora Paula, representando o SESC Jundiaí
divulgou o Seminário sobre Envelhecimento - Atividade Física de Cognição que acontecerá
nos dia 16 a 18 de outubro no SESC Jundiaí, este visa promover espaços para debates e
trocas de experiências de diversas áreas, além de disseminar o conhecimento e suscitar
reflexões sobre como explorar a corporeidade da população idosa, com reconhecimentos dos
seus limites de potencialidades. Para se inscrever existe um site. 05 - O Conselheiro e
representante da Faculdade de Medicina de Jundiaí Dr. José Eduardo Martinelli coloca que a
Faculdade de Medicina está fazendo duas pesquisas com pessoas com mais de 90 anos,
estas passam por uma avaliação, pessoas cognitivamente que estejam bem, quem se
interessar falar com Sandra que é responsável pel0o Ambulatório. Nada havendo mais a
tratar, a senhora Presidente Teresa Nering Borçari, declarou encerrada a 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:
Cássia Regina Carpi Rodrigues _______________________________________________
Cíntia Offa de Barros Basile Medina ___________________________________________
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Elaine Pilon ________________________________________________________________
João Paulo Iotti Cruz ________________________________________________________
José Eduardo Martinelli______________________________________________________
Lucinéia Granja Volpiani_____________________________________________________
Luis Augusto Zambon_______________________________________________________
Luiz Dias da Costa__________________________________________________________
Sabrina Rafaela Silva Campos ________________________________________________
Vera Lúcia Zichel Nascimento_________________________________________________
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