21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2018-2020

Ata da 21ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI Biênio 2018-2020, realizada aos 12 de dezembro 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 e ouvintes, que assinaram o livro de presença de reuniões do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, às fls. 55 verso e 56 frente. Justificaram
ausência os conselheiros: Luiz Dias da Costa (Titular); Sabrina Rafaela Silva Campos
(suplente), Renata Mangieri (Titular) e Lucinéia Granja Volpiani (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
14 de novembro de 2019. 2.2 - Comissão de Registro. 2.3 - Comissão de ILPI Calendário de Fiscalização conjunta com o Ministério Público e Vigilância Sanitária. 2.4
- Projeto CRIJU Itinerante 2020 e resultados quantitativos de 2019. 03 - Informação
sobre o Edital de Chamamento Público. 04 - Informação sobre o Edital de Convocação
Eleição da Gestão 2020-2022. 05 - Estudo sobre criação de Lei em casos de suspeita
de violência. 06 - Devolutiva da XV Conferência Estadual do Idoso. 07 - Informes
Gerais. Pede a inclusão de mais um item de pauta - Calendário de Reuniões Ordinárias
de 2020, aceito pelos Conselheiros presentes com direito à voto. A senhora Presidente
inicia a reunião com o item da pauta 01 - Inscrições para Informes Gerais se inscreveram:
Maria Sueli Hespanhol e Vera Lucia Zichel Nascimento. Passando para o item da pauta 02Deliberação: 2.1 - Aprovação da ata da Reunião Ordinária do dia 14 de novembro 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 - Comissão de Registro a integrante da Comissão de Registro Matilde Zichel
Manzato coloca que ela e a Sabrina Rafaela Silva Campos realizaram visitas para as
seguintes Clínicas de repouso está solicitando renovação de inscrição: RDM Hospedaria
Ltda - Me - Casa de Repouso Vila Bella; e para mais três pedidos de inscrições:
Mendonça Casa de Repouso Ltda ME; ATEAL - Associação Terapêutica de
Estimulação Auditiva e Linguagem e Instituto Envelhecer. Após analise das
documentação sugerem deliberação para Renovação de inscrição: Cidade Vicentina
Frederico Ozanam - CENTRO DIA e RDM Hospedaria Ltda - Me - Casa de Repouso Vila
Bella. Para o pedido de inscrição da Mendonça Casa de Repouso Ltda ME fica no
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aguardo por falta de documento, e para indeferimento dos pedidos inscrições ATEAL Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem e Instituto Envelhecer
pois não tem um projeto específico com idosos, nem grupos. A senhora Presidente Teresa
Nering Borçari pergunta se algum Conselheiro ficou com alguma duvida, não havendo
questionamento coloca em votação e foi deliberado conforme sugerido pela Comissão de
Registro. Passando para o item da pauta 2.3 - Comissão de ILPI - Calendário de
Fiscalização conjunta com o Ministério Público e Vigilância Sanitária a senhora
Presidente Teresa Nering Borçari dá a palavra para a Assistente Social Sonia Maria Ferraz
que coloca que houve uma reunião no dia 10 de dezembro, reunião conjunta com o Senhor
Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior e Vigilância Sanitária, onde fizeram um
balanço de todas as fiscalizações feitas nas Clínicas e Instituições de Longa Permanência
como também já nos passou o calendário para o ano de 2020 das fiscalizações em conjunta.
Continua colocando a necessidade de deixar já estipulado quem irá nas visitas até fevereiro
de 2020, ficando assim: dia 22 de janeiro de 2020: Vitorio Ângelo Durigati; 04 de fevereiro de
2020: Teresa Nering Borçari; 14 de fevereiro de 2020 Vera Lucia Zichel do Nascimento e dia
19 de fevereiro de 2020 Matilde Zichel Manzato. Esclarece que para os demais meses fica
para agendar com a nova gestão do Conselho. Passou para o item da pauta 2.4 - Projeto
CRIJU Itinerante 2020 e resultados quantitativos de 2019. Apresentado pela Orientadora
Social do Departamento de Proteção Social Básica Cristiane de Oliveira, onde entregou e
explicou os relatórios dos resultados quantitativos e referencias de 2019, anexo a está ata. E
apresentou o Projeto CRIJU Itinerante para 2020, coloca que permanecerão as mesmas
oficinas e aumentaram alguns pontos: nos seguintes territórios: Rio Acima; Caxambu e Vila
Liberdade. Assim a Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento
Social/Departamento de Proteção Social solicita a deliberação de R$ 114.800,00 (cento e
quatorze reais e oitocentos reais) para continuar com as oficinas do Projeto CRIJU Itinerante.
Após as considerações que se fizeram necessárias a senhora Presidente
coloca em votação a deliberação o valor solicitado. Aprovado pelos Conselheiros
presentes e com direito a voto. Passou para a inclusão do item de pauta - Calendário de
Reuniões Ordinárias de 2020. A Assistente Social Sonia Maria Ferraz coloca que está no
Regimento Interno do Conselho a necessidade na última reunião do ano aprovar o
Calendário de Reuniões Ordinárias de 2020, os Conselheiros presentes aprovaram com a
ressalva que no mês de janeiro chamar a reunião no dia 22. Passando para o item da pauta
03 - Informação sobre o Edital de Chamamento Público . A Assistente Social Sonia Maria
Ferraz informa que as analises das propostas já estão sendo realizadas, sendo que foi nós
informado que é um total de 06 propostas. o Conselheiro João Paulo Iotti Cruz coloca que
para que as Organizações da Sociedade Civil apresentem propostas ao seu ver tem três
caminhos: capacitar; criar uma campanha mais intensa para melhorar a imagem do
COMDIPI, verificar situações de direcionamento de projetos e profissionalizar através de
curso intenso. Passou para o item da pauta . 04 - Informação sobre o Edital de
Convocação Eleição da Gestão 2020-2022. A Assistente Social Sonia Maria Ferraz informa
que estão abertas as inscrições para a Eleição da nova Gestão deste o dia 02 de dezembro e
se encerram no dia 17 de janeiro de 2020. Solicita que os Conselheiros se atendem as datas
e ajudem a convocar as inscrições da Sociedade Civil, pois a do Poder Público fica com a
Diretoria de Conselhos solicitar para as Unidade de Gestão. Passou para o item da pauta 05
- Estudo sobre criação de Lei em casos de suspeita de violência. O Conselheiro João
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Paulo Iotti Cruz coloca que participou de um evento com a parceria da Guarde Municipal, e
estes possuem um canal para a Campanha Guarda Maria da Penha, um dos focos é a
proteção, violência da mulher idosa. A proposta é se pensar em uma LEI, um canal direto da
violência contra a pessoa idosa, com ponte com Ministério Público. Diz que talvez até a
reativar o REDEPI. A ouvinte Alessandra Citelli, Assessora da Câmara Municipal do senhor
Presidente Faouaz Taha coloca para que levem o projeto para a Câmara. A Conselheira
Matilde Zichel Manzatto pergunta sobre as estatística. O Conselheiro João Paulo Iotti Cruz
coloca que pode ser através do DISK 100. O Conselheiro José Eduardo Martinelli coloca que
as denuncias, agressões físicas é mínima, sendo que a maior é a psicológica, os maus tratos
ocultos. Salienta que a Promotoria do Idoso tem estas estatísticas. Continua dizendo que a
saúde social é uma doença emocional sendo o problema psicológico que leva a procurar o
médico. Diz que muitos idosos não denunciam e a família também não. Coloca como
exemplo privar o idoso de ver o neto, é uma violência muito grande e causa depressão. A
ouvinte Adriana Sartori, Psicóloga coloca que faz um trabalho com idoso. A plenária concluiu
que deveremos partir para saber o número de denúncias, assim oficializar a Unidade de
Gestão da Assistência e Desenvolvimento Social, Ministério Público. Passou-se para o item
da pauta 06 - Devolutiva da XV Conferência Estadual do Idoso. O ouvinte e delegado
que foi para a XV Conferência Estadual do Idoso Eurico Gonçalves de Lima coloca que ele e
as outras duas delegadas participaram todos os momentos e achou de uma maneira geral
que os delegados foram muitos participativos; que as propostas foram alinhadas e
adequadas para envio para a Conferência Nacional. Que a novidade foi na Plenária que
usaram o voto eletrônico, processo de transparência. Chamou a atenção dos participantes
que a população idosa paulista está em torno de 13% e para o ano de 2050 vai atingir os
22% , em 30 anos 9%. Apresentaram uma moção que foi aprovada: criar um mecanismo
para que os Conselhos recebam as denuncias. Passou-se para o item da pauta 07 Informes Gerais: 01 - A Conselheira Vera Lucia Zichel Nascimento agradece e parabeniza o
COMDIPI e a Gestão pelas ações realizadas, coloca que a linha de onibus está em pleno
funcionamento. 02 - A ouvinte Alessandra Citelli coloca que recebeu um projeto de um grupo
psicólogos. O Projeto - Escuta ao ar livre, objetivo escuta e orientação, não é
especificamente para idosos, eles são voluntários que se propõem em desenvolver o projeto
aos sábados de manhã. 03 - O Conselheiro Milton Calzavara coloca que enviou para o
senhor Rodrigo Moccia - AMBEV fotos da placa e do entorno do CCI Vila Hortolândia, e
colocou para o mesmo se elaborarmos um projeto para ampliação do CCI Vila Hortolândia se
poderíamos contar com o apoio da AMBEV, diz que esta no aguardo de um retorno. 04 - A
Coordenadora do CRIJU Maria Sueli Hespanhol coloca sobre o Selo Pleno Amigo do Idoso
que é muito importante, dos 643 municípios no Estado de São Paulo apenas 03 cidades
possuem o Selo Pleno e Jundiaí é uma delas, que com o referido selo abre as portas para o
município, prestigio, valorização da cidade e poderá ser contemplado com verba para
construção de um condomínio ou Centro Dia. 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.
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Teresa Nering Borçari
Presidente do COMDIPI
Conselheiros Presentes:
Cíntia Offa de Barros Basile Medina ___________________________________________
Cacilda Scaramel ___________________________________________________________
João Paulo Iotti Cruz ________________________________________________________
Matilde Zichel Manzato ______________________________________________________
Milton Calzavara ____________________________________________________________
Vera Lúcia Zichel Nascimento_________________________________________________
Vitório Ângelo Durigati_______________________________________________________
José Eduardo Martinelli _____________________________________________________
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