15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2020-2022

Ata da 15ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa - COMDIPI Biênio 2020-2022, realizada aos 09 de setembro
de dois mil e vinte e um, às 09h00 horas através da ferramenta de
reuniões
a
distância
"Google
Meet"
pelo
link:
https://meet.google.com/phs-bxck-fuh. Foram consideradas como
presença na reunião os conselheiros e ouvintes que participaram da
videoconferência, concordando com as deliberações propostas, que
assinam posteriormente está ata. Participaram como ouvintes: CRIJU a
Coordenadora Maria Sueli Hespanhol; Cleide Nunes da Cáritas
Diocesana de Jundiaí; Lucimara Regina de Paula da UGEL; Katsuscia
Deldotti Almeida da UAGDS. Justificou falta a Conselheira: Neusa
Aparecida Pacheco Collodo - suplente. A reunião foi presidida pela
senhora Presidente Teresa Nering Borçari, que agradeceu a presença de
todos e fez a leitura da pauta da reunião, como segue 01 DELIBERAÇÃO. 1.1 – Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia
12 de agosto de 2021. 1.2 – Comissão de Registro: aprovação de
renovação de inscrição e inscrições novas. 1.3 -Indicação de
substituição da Conselheira RENATA MANGIERI, representante
(titular), no Conselho Municipal de Segurança Pública e Cidadania,
lotada na Portaria n° 123 de 16 de outubro de 2020.1.4 – Semana do
Idoso: 1.4.1 - Aprovação da Programação. 1.4.2 - Aprovação do valor
do Kit lanche (cesta de café da manhã) para Semana do Idoso. 1.5 Aprovação do layout da cartilha do idoso. 02 - Informes Gerais.
Seguindo 01 - DELIBERAÇÃO 1.1 – Aprovação da Ata da Reunião
Ordinária do dia 12 de agosto de 2021: 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, como não houve manifestação
contrária, coloca para aprovação da Ata da Reunião Ordinária do 12 de
agosto de 2021 que foi aprovada por unanimidade. Seguindo para o item
da pauta 1.2 – Comissão de Registro: aprovação de renovação de
inscrição e inscrições novas a senhora Presidente Teresa Nering
Borçari passa a palavra para a Assistente Social e Secretaria Executiva
Sonia Maria Ferraz que explica: a Comissão de Registro se reuniu no dia
01/09/2021 onde analisaram a documentação das seguintes
organizações: RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÃO: 1 - Casa de Repouso
Sangrilla Ltda – ME: ILPI com fins lucrativos - Atendimento com vagas
para 25 idosos, ambos os sexos - Vigilância Sanitária: Licença vigente até
junho/22. 2 - Associação Espírita Beneficente Lar Do Idoso De
Jundiaí: Centro de Convivência desenvolve atividades socioculturais,
dando participação do idoso na vida comunitária, prevendo situações de
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risco pessoal para o envelhecimento ativo. Serviço ofertado: Serviço De
Acolhimento Institucional Para Idosos. 3 - G E Trinca Residencial para
Idosos - ME - Casa de Repouso Nossa Senhora de Fátima: ILPI com
fins lucrativos - Atendimento com vagas para 26 idosos, ambos os sexos Vigilância Sanitária: licença vigente até fev/22. 4 - Instituto de Geriatria e
Gerontologia Comendador Hermenegildo Martinelli Ltda - Casa de
Repouso (Clínica Geriátrica) com fins lucrativos -Atendimento com vagas
para 48 idosos, ambos os sexos - Vigilância Sanitária: licença vigente até
junho/2022. 5 - Vila Verde Terceira Idade Ltda: ILPI com fins lucrativos Atendimento com vagas para 11 idosas - Vigilância Sanitária: Licença
vigente até julho/22. 6 - Centro de Convivência da Pessoa Idosa de
Jundiaí - CCI VILA ARENS e Centro de Convivência da Pessoa Idosa
de Jundiaí - CCI Vila Hortolândia: Unidades da UGADS - tem como foco
o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de
envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de
sociabilidade, no fortalecimento de vínculos familiares e do convívio
comunitário e na prevenção. de situações de risco social. Visando a
garantia de direitos, inclusão social, prevenindo a exclusão e o
isolamento, sempre ressaltando o caráter preventivo. INSCRIÇÕES
NOVAS: 1 - Viva Alegre Pensionato Ltda: ILPI com fins lucrativos,
localizada na - Av.Reynaldo Porcari, 695 Bairro: Medeiros - Atendimento
com vagas para 17 idosos, ambos os sexos - Vigilância Sanitária: Licença
vigente até maio/22. 2 - Espaço Agir Clínica de Psicologia e Bem Estar
Ltda: ILPI e Centro Dia com fins lucrativos, localizada na R. João
Chiaramonte, 590 - Jardim Caxambu - Atendimento com vagas para 26
idosos - Vigilância Sanitária: Licença vigente até dezembro/21. O Dr. João
Carlos José Martinelli, conselheiro que integra a Comissão de Registro
esclarece que tomou a liberdade de falar no Conselho Regional de
Psicologia a respeito da inscrição Espaço Agir Clínica de Psicologia e
Bem Estar Ltda, pois a mesma funciona como ILPI e tem o nome de
Clinica de Psicologia, assim deveria ter uma comprovante do órgão de
classe para funcionamento, pois o Conselho regional de Psicologia tem
uma legislação própria, pede que a Clinica seja comunicada para enviar a
documentação. . A senhora Presidente Teresa Nering Borçari sugeri
colocar as demais para deliberação e a Espaço Agir Clínica de
Psicologia e Bem Estar Ltda aguardar o envio da documentação
solicitada e entrará na próxima reunião ordinária. Sugestão aceita e
deliberada inscrição e renovação de inscrições das demais Organizações.
Seguindo para o item de pauta: 1.3 -Indicação de substituição da
Conselheira RENATA MANGIERI, representante (titular), no Conselho
Municipal de Segurança Pública e Cidadania, lotada na Portaria n°
123 de 16 de outubro de 2020 . A senhora Presidente Teresa Nering
Borçari pede para que a Conselheira Renata Mangieri se manifeste,
coloca que já está indicada pelo Órgão Gestor/UGADS sendo necessário
substituição. A senhora Presidente Teresa Nering Borçari coloca quem
gostaria de estar participando, como não houve nenhuma manifestação
foi sugerido que a senhora Presidente Teresa Nering Borçari substituísse
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a Conselheira Renata Mangieri, houve o aceite. Seguindo para o item de
pauta 1.4 – Semana do Idoso: 1.4.1 - Aprovação da Programação. A
Conselheira Alessandra Araujo Citelli coloca em tela e explica a seguinte
programação: PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:
Dia 20/09/21 – Segunda-Feira


ABERTURA OFICIAL DA SEMANA DO IDOSO
o Parceria Câmara Municipal (Aguardar retorno)
o Cerimonial de Abertura
o Live Procon – Empréstimos consignados
 Chefe do Procon – Gabriela
 Procon SP – Nome
 Procon Jundiaí – Indicação Gabriela
 LANÇAMENTO SITE DO IDOSO
 LANÇAMENTO CARTILHA DO IDOSO
Dia 21/09/21 – Terça-Feira
o Dia Municipal do Idoso
o Sessão da Câmara - Alteração de Lei – Verificar possibilidade de
aprovação Lei alterando a semana do Idoso – Aguardar retornos
Ofícios
Dia 25/09/21 - Sábado



CAPACITAÇÃO “SENTINDO NA PELE” – Evento Educativo
Lei 8129/2013 – POMPI “estimula Campanhas educacionais
permanentes de motoristas”
o Capacitação - Aproximadamente 40 motoristas de empresas de
ônibus
o Data – 25/09/21 - Sábado
o Horário – 9h às 13h
o Local – Estacionamento do Paço Municipal
o Organização – Unidade de Gestão de Mobilidade e transporte
(UGMT)
o 5 estações de vivências "sentindo na pele”, contando com 5
unidades denominadas PONTOS (pontos de ônibus), com as
denominações, a seguir:
 Ponto 1 - Circuito de Rampa (vivência/reflexão das
dificuldades que idosos e pessoas com deficiências sofrem
ao ingressar nos transportes públicos);
 Ponto 2 - Experiência com deficiente visual
(vivência/reflexão das dificuldades que deficientes visuais
sofrem ao ingressar nos transportes públicos);
 Ponto 3 - Experiência com mobilidade reduzida
(vivência/reflexão das dificuldades que os idosos têm ao
ingressar nos transportes públicos);
 Ponto 4 - Vivência subindo no elevador para cadeirantes
(vivência/reflexão das dificuldades vividas pelo cadeirante
ao ingressar no elevador dos ônibus);
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Ponto 5 - Respeito ao ciclista (vivência/reflexão dos
perigos de atropelamento que os ciclistas sofrem ao ladear
os transportes públicos longos).
No pátio do Paço Municipal teremos uma tenda instalada como os respectivos
pontos em forma de circuito; 3 ônibus com motoristas para realizar as vivências;
monitores; participação de pessoas idosas e pessoas com deficiências; cadeiras
de rodas; bicicletas ergométricas; bengalas para idosos; bengalas para pessoas
com deficiência visual; vendas pretas para os olhos e recepção com a estréia do
novo mascote do trânsito de Jundiaí/SP. Para compor o evento, contaremos com
a experiência e a presença da Tânia Mandella Funcionária a mais de 30 anos na
Educação do Metrô de São Paulo, apoiadores, brindes para os participantes,
higienizadores com álcool hidratado 70% para cadeiras de rodas, equipamentos
e pessoas, bem como, exigência do uso de máscaras de proteção contra o
COVID-19. Neste item o Conselheiro Diego Henrique Jardim Gomes da

Unidade de Gestão de Mobilidade e transporte (UGMT) explica que a
idéia é montar uma plataforma com uma parte do circuito de onibus, para
sensibilizar os motoristas. A Conselheira Vera Lucia Zichel Nascimento
relata da dificuldade que tem as pessoas ao descerem e subirem no
ponto de onibus da Argos, por ser uma plataforma muito alta e sugere que
no dia do evento coloquem aparelhos para que os motoristas usem, diz
que a pessoa envelhece com saúde, mas com limitações. O Conselheiro
Marcio José Dias pergunta: nossos ônibus não tem plataforma hidráulica
móvel para chegar até essa plataforma para evitar vãos abertos.
Conselheiro Diego Henrique Jardim Gomes diz que todos tem elevadores
e que os motoristas estão orientados a pararem bem próximos destas
plataformas mais altas.
Dia 27/09/21 – Segunda-Feira


ENTREGA DE KITS DE CAFÉ DA MANHÃ
o Proposta de atividade de entrega de Kits de café da manhã com o
acompanhamento de cartas dos alunos das nossas Unidades
Educacionais.
 Lar Nossa Senhora das Graças (89 idosos – 23H e 66M)
 Cidade Vicentina Frederico Ozanam (85 idosos – 35H e
50M)
 Condomínio de Idosos – Ary Fossem (??)
 Condomínio de Idosos – Vida Longa (22 cestas)
 Atenção – Aguardar retorno da UGADS (orçamentos) e
verificar com a UGE (Cartas das crianças)
o Orçado 250 kits de café da manhã seguindo orientação nutricional
para entrega pré-aprovado Comissão Eventos.
o COMDIPI – Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa –
Kits para café da manhã - Total R$ 20.000,00 a ser custeado pelo
FUMDIPI.
Dia 28/09/21 – Terça-Feira


CURSO TVTEC - INTRODUÇÃO AO GOOGLE APPS E WHATSAPP (1º
DIA)
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o
o
o
o

Das 9h às 12h
Prof. Fabiana Pincinato
20 vagas - Carga: 6h
Inscrição -



PROCON MÓVEL
o Das 9h às 16h00
o Local –
o Pessoa de Apoio Dia 29/09/21 – Quarta-Feira


CURSO TVTEC - APRENDA A DESVENDAR FAKE NEWS (1º DIA)
o Das: 14h às 17h
o Prof. Ricardo Campanini
o 20 vagas: Carga: 6h
o Inscrição  PROCON MÓVEL
o Das 9h às 16h
o Local –
o Pessoa de Apoio Dia 30/09/21 – Quinta-Feira


CURSO TVTEC - INTRODUÇÃO AO GOOGLE APPS E WHATSAPP*
(2º DIA)
o Das 9h às 12h
o Prof. Fabiana Pincinato
o Inscrição  PROCON MÓVEL
o Das 9h às 16h
o Local –
o Pessoa de Apoio Dia 01/10/21 – Sexta-Feira
o Dia nacional e Internacional do Idoso
o Dia Mundial do Turismo
o Dia Nacional dos Vicentinos
 CURSO TVTEC - APRENDA A DESVENDAR FAKE NEWS (2º DIA)
o Das: 14h às 17h
o Prof. Ricardo Campanini
o 20 vagas: Carga: 6h
o Inscrição  LANÇAMENTO PROGRAMA TURISMO DO IDOSO – VOVÔ BEMVINDO
o Como será o lançamento?
o Viagem inaugural
 Grupo –
 Local –
 Horário
 Custo IMPACTO FINANCEIRO
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 Kit Café da Manhã - R$ 20.000,00
 Cartilha do Idoso – R$ 20.000,00
AÇÕES PROGRAMÁTICAS







FUNSS – Possibilidade de cursos presenciais (Aguardar e-mail E-mail)
UGADS – Orçamentos para Cestas e Cartilha
PROCON – Aguardar nome do Procon SP, Verificar Câmara e agenda
autoridades
UGMT – Aguardar solicitação – bengalas e atores para propostas
TVTEC – Como Será a inscrição para os cursos e Programas /
entrevistas
Conferencias
o Estadual – 23, 24 e 25 de Agosto)
o Nacional – 29, 30 de setembro e 1 de Outubro

Atenção



Kits de Café da Manhã - Proposta de atividade de entrega de Kits de
café da manhã com o acompanhamento de cartas dos alunos das nossas
Unidades Educacionais.
FUNSS– Cursos de bordado ou informática (Sugestão dia 27 /28)

A Conselheira Alessandra Araujo Citelli coloca que será necessário uns
ajustes para poder divulgar. Fala que a programação está de forma
descentralizada para atender todas as ações. O Conselheiro Paulo
Fernando de Almeida coloca que a programação está de forma ampla,
que sempre é objetivo desenvolver políticas publicas aprimorando com o
tempo. A senhora Presidente Teresa Nering Borçari coloca em aprovação
a programação da Semana do Idoso, foi aprovada pelo conselheiros
presentes. O COMDIPi fica no aguardo da programação impressa para a
divulgação. Passando para o item de pauta: 1.4.2 - Aprovação do valor
do Kit lanche (cesta de café da manhã) para Semana do Idoso A
Conselheira Alessandra de Araujo Citelli diz que solicitou ajuda da
nutricionista da Cidade Vicentina Frederico Ozanam para a escolha dos
itens que virão com os Kits de Café da Manhã: 1 Unidade - Salada de
frutas; 3 unidades - Queijo Polenguinho; 2 unidades - Bolacha água e sal;
2 unidades – Bolacha Maria; 2 Unidades – Bolacha integral; 2 Unidades Torradas; 3 Unidades – Geléias variadas (sem açúcar); 2 Unidades –
manteiga sem sal; 2 Unidades – leite sem lactose; 2 Unidades – suco sem
açúcar e sem conservantes; 2 Unidades – Água de Coco. Diz que por
orientação da nutricionista - Não colocou café porque nas ILPIs
geralmente tem o café, diz ainda que, procuramos deixar o mais "light"
possível.Vão ser comprados 250 Kits (cesta de café da manhã) cada
cesta foi orçada em R$70,00 cada, A Conselheira Alessandra de Araujo
Citelli esclarece ainda que já está em andamento a solicitação de
compras. A senhora Presidente Teresa Nering Borçari lembra que ao
fazerem o Plano Anual De Aplicação Dos Recursos Do FUMDIPI já foi
deliberado o valor de R$ 20.000,00 para a realização da Semana do
Idoso, assim coloca em deliberação o valor dos Kits de Café da Manhã,
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que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Seguindo para o item de
pauta 1.5 - Aprovação do layout da cartilha do idoso; a Conselheira
Alessandra Araujo Citelli coloca em tela o protótipo da cartilha do idoso
versão 2021 (este ficou arquivado nos documentos do COMDIPI, por ser
extenso) explica que a Unidade de Gestão de Inovação e Relação com o
Cidadão/ Departamento de Comunicação que está elaborando o layout da
referida cartilha. Após as devidas explicações A senhora Presidente
Teresa Nering Borçari coloca para a aprovação do layout da cartilha do
idoso, foi aprovado por unanimidade. Seguindo para o item de pauta 02 Informes Gerais não houve informes Nada havendo mais a tratar, a
senhora Presidente Teresa Nering Borçari, declarou encerrada a presente
reunião, agradecendo a presença de todos. Eu, Sonia Maria Ferraz,
Assistente Social, "secretária ad hoc” __________ lavrei a presente ata
que, depois de lida e aprovada pela Assembleia, segue posteriormente
para assinatura do Presidente e demais conselheiros presentes no vídeo
reunião.
Teresa Nering Borçari
Presidente do COMDIPI
Gestão 2020-2022
Conselheiros Presentes:
Alessandra de Araujo Citelli ____________________________________
Cássia Regina Carpi Rodrigues _________________________________
Claudia Simone Pereira _______________________________________
Diego Henrique Jardim Gomes __________________________________
Eurico Gonçalves de Lima _____________________________________
Jeter Eugênio _______________________________________________
João Carlos José Martinelli _____________________________________
João Paulo Iotti Cruz __________________________________________
Marcio José Dias ____________________________________________
Natalia Tonon Monteiro Oliveira_________________________________
Paulo Fernando de Almeida ___________________________________
Renata Mangieri _____________________________________________
Solange Aparecida Mineto Cangiani ______________________________
Vera Lucia Zichel Nascimento __________________________________
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