20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2018-2020

Ata da 20ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI Biênio 2018-2020, realizada aos 14 de novembro 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: Luiz Dias da Costa (Titular); Sabrina Rafaela Silva Campos (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 10 de outubro de 2019. 2.2 - Projeto Grupo de
Estudo; realização de parceria em conjunto com a CIESP. 2.3 - Comissão de Registro.
2.4 - Plano Anual De Aplicação Dos Recursos Do FUMDIPI - deliberar um
valor maior para o Diagnóstico Municipal do Perfil da Pessoa Idosa e Plano
Municipal da Pessoa Idosa 03 - Comissão de ILPI. 04 - Informação sobre o Edital de
Chamamento Público. 05 - Informações sobre a CARTILHA DOS GOLPES DOS IDOSO.
06 - Fala do Senhor Eusébio sobre projeto. 07 - Informes Gerais. A senhora Presidente
inicia a reunião com o item da pauta 01 - Inscrições para Informes Gerais se inscreveram:
Vera Lucia Zichel Nascimento e Teresa Nering Borçari. Passando para o item da pauta 02Deliberação: 2.1 - Aprovação da ata da Reunião Ordinária do dia 10 de outubro 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 - Projeto Grupo de Estudo; realização de parceria em conjunto com a CIESP
o Conselheiro João Paulo Iotti Cruz coloca que o Grupo de Estudo voltou a se reunir no
CIESP, e que irão construir um diagnóstico, um mapeamento voltado para os idosos acima
de 60 anos, que ainda, exercem um trabalho. O objetivo é junto com o CIESP inserir os
idosos no mercado de trabalho, pois hoje a tecnologia está muito avançada e postos de
trabalho sendo reduzido. A proposta é mapear a área que trabalhou, se gostaria de voltar,
qual o maior sonho e também mapear lojas e industrias. Fala também na 2ª edição do
projeto de um livro. Passando para o item da pauta 2.3 - Comissão de Registro a
Assistente Social e Secretaria Administrativa do COMDIPI Sonia Maria Ferraz coloca que a
comissão se reuniu no dia 12 de novembro de 2019 para avaliarem documentações para as
inscrições novas e renovações de inscrição. Assim Renovação de inscrição: Associação
União Beneficente Das Irmãs De São Vicente De Paulo De Gysegem - Lar Nossa
Senhora Das Graças realizam o serviço de acolhimento institucional para Idosos; Cidade
Vicentina Frederico Ozanam ILPI - realizam serviço de acolhimento institucional para
idosos. Centro Comunitário da Vila Hortolândia tem um projeto que desenvolvem com
idosos: Projeto: Ativamente Idoso. Centro Geriátrico Osher Ltda - Me: atendimento com
vagas para 17 idosos ( feminino e masculino) e está sendo acompanhado em visita conjunta
com a Promotoria do Idoso e Vigilância Sanitária. Viva Bem Lar Para Idosos Ltda-Me:
atendimento com vagas para 11 idosas e está sendo acompanhado em visita conjunta com a
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Promotoria do Idoso e Vigilância Sanitária. Inscrições novas: Casa De Repouso E
Recuperação Bela Vista Ltda-ME: atendimento com vagas para 15 idosos ( feminino e
masculino), está sendo acompanhado em visita conjunta com a Promotoria do Idoso e
Vigilância Sanitária. MM Borges Rodrigues Nascimento - Florescer Pousada
Residencial: atendimento com vagas para 31 idosas está sendo acompanhado em visita
conjunta com a Promotoria do Idoso e Vigilância Sanitária. Explica que algumas das ILPIs
com fins lucrativos ainda não estão com a licença sanitária em ordem, mas como estão
sendo monitoradas pelo Ministério Público - Promotoria do Idoso, Vigilância Sanitária e o
próprio a comissão de registro sugere as renovações e inscrições e o acompanhamento das
mesmas. O Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior explica que ainda
não conseguiram a licença sanitária devido a alguns problemas com as documentações junto
a Vigilância Sanitária. Assim a senhora Presidente Teresa Nering Borçari coloca para
aprovação as renovações de inscrições e as inscrições, que foram aprovadas pelos
conselheiros presentes com direito à voto. A Conselheira Matilde Ziquel Manzato e integrante
da comissão de registro coloca que estão em análise mais alguns pedidos de inscrições e
que será realizada visita no dia 03 de dezembro para :RDM Casa de Repouso Ltda ME;
Mendonça Casa de Repouso Ltda ME; ATEAL - Associação Terapêutica de
Estimulação Auditiva e Linguagem. No dia 10 de dezembro visita ao Instituto Envelhecer
e aguardando documentos da Viva Alegre Pensionato e Hotel de Campo Ltda. Assim
passou para o item da pauta 2.4 - Plano Anual De Aplicação Dos Recursos Do
FUMDIPI - deliberar um valor maior para o Diagnóstico Municipal do Perfil da
Pessoa Idosa e Plano Municipal da Pessoa Idosa, a senhora Presidente Teresa Nering
Borçari solicita a Assistente Social e Secretaria Administrativa do COMDIPI Sonia Maria
Ferraz que colocasse o assunto em questão. Foi explicado que o Diagnóstico Municipal do
Perfil da Pessoa Idosa e Plano Municipal da Pessoa Idosa é uma ação do Plano Anual
De Aplicação Dos Recursos Do FUMDIPI, foi solicitado a Unidade de Gestão
de Assistência e desenvolvime nto Social que procedesse nos trâmites legais,
assim abriu-se um Processo de nº 32.250 -1/2019. Ao solicitar os 03
orçamentos necessários conforme segue: Tomara educação e Cultura valor de
R$ 230.483,00; Plan R$150.000,00 e Emancipare R$ 200.000,00. Para o
andamento administrativo se faz uma média sendo que está é de R$
193.494,33 e o que está no Plano Anual De Aplicação Dos Recursos Do
FUMDIP é de R$ 80.000,00, e para o andamento do referido processo é
necessário deliberar um valor à mais, sendo sugerido o valor da média
realizada. O Conselheiro Milton Calzavara coloca que está ação é necessária
para conhecermos o perfil dos idosos ter informações para as ações e metas no
sentido de fortalecer e expandir as atividades destinadas à defesa e à promoção dos direitos
dessa população. É uma ação anteriormente solicitada. Após as considerações
que se fizeram necessárias a senhora Presidente coloca em votação a
deliberação da média dos 03 orçamentos no valor de R$ 193.494,33, que foi
aprovado por todos os Conselhei ros com direito à voto. Passando para o item da
pauta 03 - Comissão de ILPI a senhora Presidente Teresa Nering Borçari coloca que estão
sendo realizadas as visitas junto com o Promotor do Idoso e a Vigilância Sanitária e para
finalizar o ano de 2019 ainda tem mais duas visitas: dias 28 de novembro e 11 de dezembro.
Salienta que no dia 05 de novembro foi realizada uma reunião em conjunto com o Ministério
Público, Vigilância Sanitária e Conselho e foi agendada para o dia 10 de dezembro mais uma
reunião, onde será discutida a agenda da fiscalização 2020. Passou para o item da pauta 04
- Informação sobre o Edital de Chamamento Público a senhora Presidente Teresa Nering
Borçari coloca que para a Comissão que integrará o estudo da proposta deverá agendar uma
reunião para conhecimento e estudo do Edital, pois no edital já tem as datas para as
entregas das propostas. Passou para o item da pauta 05 - Informações sobre a
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CARTILHA DOS GOLPES DOS IDOSO, a senhora Presidente coloca que quem viria falar
era o senhor Douglas, mas não compareceu assim cancelou o item. Passou para o item da
pauta 06 - Fala do Senhor Eusébio sobre projeto, o senhor Eusébio Pereira dos Santos do
Instituto Envelhecer/CELMI disse que iria perguntar da inscrição solicitada junto ao COMDIPI,
mas que já tomou conhecimento na fala da Comissão de Registro, salienta que projeto em
questão é um teatro e que precisam da inscrição para captação de recursos. Coloca também
sobre um "Selo Municipal do Turismo", pois Jundiaí é o ponto de referência da rota da uva.,
este selo está sendo estudado pelo Conselho Municipal de Turismo, que oportunamente virá
no COMDIPI. Passou-se para o item da pauta 07 - Informes Gerais: 01 - A Conselheira
Vera Lucia Zichel Nascimento coloca a respeito da reforma interna e externa do Centro de
Convivência do Idoso - CRIJU, que está muito perigoso a permanência dos idosos,
principalmente na área externa, pois o percolado está caindo. Outro ponto é sobre os
professores dos cursos, que o ano está acabando, as contratações terminando e para 2020
como ficaria? Pergunta também do ponto de onibus ida e volta do CCI da Vila Hortolândia
que ainda não foi resolvido. A Coordenadora do CRIJU Maria Sueli Hespanhol coloca que na
data de hoje irá às 16 horas um engenheiro conversar sobre a reforma, troca de telhado,
calhas, pintura interna e externa. Continua falando a respeito das contratações dos
professores para as oficinas, que são anuais e que provavelmente os novos contratos serão
com inicio para o mês de novembro. Salienta ainda que a idéia da Gestora da UGADS não é
parar com as oficinas no CRIJU durante a reforma, somente o Baile será em outro lugar.
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:
Cíntia Offa de Barros Basile Medina ___________________________________________
Elaine Pilon ________________________________________________________________
João Paulo Iotti Cruz ________________________________________________________
Lucinéia Granja Volpiani_____________________________________________________
Marilu Batista Barreto Costa__________________________________________________
Matilde Zichel Manzato ______________________________________________________
Milton Calzavara ____________________________________________________________
Vera Lúcia Zichel Nascimento_________________________________________________
Vitório Ângelo Durigati_______________________________________________________
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