16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2020-2022

Ata da 16ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa - COMDIPI Biênio 2020-2022, realizada aos 14 de outubro
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/pto-jrbg-aef. 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; Lucas Vicente Rodrigues UGADS; Elisandra Lima - Associação Acolhimento Bom Pastor e Edilaine
Cardoso Santos - UGADS. Justificaram faltas os Conselheiros: : Eliana
de Souza - titular; Marcio José Dias - titular. 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
09 de setembro de 2021. 1.2 – Comissão de Registro: aprovação de
inscrições novas: Espaço Agir Clínica de Psicologia e Bem Estar
Ltda e Florescer Pousada Residencial para Idosas (Anhangabaú). 1.3
- Formação de Comissão Eleitoral para composição da Gestão 20222023. 1.4 – Aprovação do valor da confecção da Cartilha do Idoso.
1.5 - Aprovação de criação de canais de comunicação do Conselho
(submetidos as regras de uso da URGIC). 02 - Solicitação para
UGADS do retorno do CCI Vila Hortolândia, para uso com atividades
para os Idosos. 03 - Apresentação UGADS: Auxílio Emergencial
Temporário para Idosos. 04 - Apresentação do CRIJU: retorno das
atividades. 05 - Informações sobre os Editais de Chamamento
Público. 06 - Avaliação da Semana do Idoso. 07 - Informes sobre
Outubro Prateado. 08 - Informes Gerais. Seguindo 01 DELIBERAÇÃO. 1.1 – Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia
09 de setembro 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 09 de setembro de
2021: que foi aprovada por unanimidade. Seguindo para o item da pauta
1.2 – 1.2 – Comissão de Registro: aprovação de inscrições novas:
Espaço Agir Clínica de Psicologia e Bem Estar Ltda e Florescer
Pousada Residencial para Idosas (Anhangabaú). . 1 - 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
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vigente até dezembro/21, foi entregue o documentoque estava faltando e
solicitado: registro no órgão de classe, avalidado pela comissão de
registro M. Borges Rodrigues do Nascimento Idosos - Espaço
Florescer - ILPI com fins lucrativos, localizada na Rua Jose Bonifácio de
Andrade e Silva, nº 357, Anhangabaú. Atendimento com vagas para 16
idosas . Vigilância Sanitária: Licença vigente até setembro/22 Programa
Vida Longa: Que lugar queremos para viver? (antigo Condomínio
Vila Dignidade) - O Programa Vida Longa está vinculado a Unidade de
Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social, no Departamento de
Proteção Social Especial, tendo sua gestão realizada pelo Centro de
Referência Especializada de Assistência Social - CREAS Tem 16
unidades (moradia), atendimento ao idoso sozinho ou casal, idosos
independente para realização das atividades da vida diária. Localizado
Rua Francisco Cervi, 279 - Jardim Tamoio. Após a apresentação a
senhora Presidente do COMDIPI Teresa Nering Borçari coloca para
aprovação as solicitações de inscrição, foi aprovado por unanimidade.
Seguindo para o item de pauta: 1.3 - Formação de Comissão Eleitoral
para composição da Gestão 2022-2023 este item ficou para a próxima
reunião ordinária junto com a apresentação do Edital de convocação para
a eleição da gestão 2022-2023. Passando para o item de pauta: 1.4 –
Aprovação do valor da confecção da Cartilha do Idoso. A Conselheira
Alessandra de Araujo Citelli, apresenta 03 orçamentos para deliberação
Apresentou o orçamento das seguintes empresas: Maltoni: R$ 11,00 cada
exemplar se for uma quantidade de mil e se for 2000 (duas) mil o preço é
R$ 10,78. Formatho R$ 22,20 cada exemplar se for uma quantidade de
mil se for 2000 (duas) mil o preço é R$ 22,05. Chromo Arte: R$ 12,00
cada exemplar se for uma quantidade de mil e se for 2000 (duas) mil o
preço é R$ 8,250 A senhora Presidente Teresa Nering Borçari coloca em
deliberação a confecção da cartilha com a confecção de dois mil
exemplares pelo menor preço, salienta que pelo preço compensaria a
confecção de duas mil. Foi aprovada pelos conselheiros presentes, após
aprovação pede para ser encaminhado para os trâmites administrativos.
Seguindo para o item de pauta 1.5 - Aprovação de criação de canais
de comunicação do Conselho (submetidos as regras de uso da
URGIC) A conselheira Alessandra de Araujo Citelli relata da dificuldade
que tem encontrado em achar um canal para a realização dos eventos do
Conselho, pois todos os canais de comunicação ligados: À TV TEC,
URGIC, Cultura e Esportes envolve custos. Hoje tem somente o
FACEBOOK do COMDIPI, sugere criar um instagram e YouTube. Antes
deverá passar pelo crivo da URGIC. Sugestão foi aprovada. Seguindo
para o item de pauta 02 - Solicitação para UGADS do retorno do CCI
Vila Hortolândia, para uso com atividades para os Idosos. A senhora
Presidente Teresa Nering Borçari, fala da necessidade da devolução para
a Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social do retorno
do prédio CCI Vila Hortolândia, para voltar as atividades com os idosos.
Sugere enviar oficio para o Sr. Prefeito Municipal Luiz Fernando Machado
com copia para os Gestores Maria Brant da UGADS e Tiago Texera da
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Saúde. Sugestão aprovada, solicita a preparação do referido oficio.
Seguindo para o item de pauta 03 - Apresentação UGADS: Auxílio
Emergencial Temporário para Idosos. Apresentado pela Técnica da
UGADS Edilaine Cardoso Santos. Coloca que a respeito do auxílio
emergencial de R$ 150,00, tinha 1160 vagas, um valor empenhado de R$
1044.000,00, uma lista do CADÚNICO de 1215 idosos, ao iniciar os
contatos tiveram 53 idosos falecidos, Realizaram uma busca ativa com
953 idosos, destes 402 idosos foram buscas infrutíferas, dos 183
contatos, 12 idosos não aceitou em participar, conseguiram vincular 539
idosos, será mantida busca ativa até 22/10 para vinculação dos idosos. A
respeito do auxílio de R$ 400,00, tinha 90 vagas, valor empenhado R$
216.000,.00, lista do CADÚNICO 103 idosos, busca ativa realizada 86,
buscas infrutíferas 25, buscas a fazer 17, não houve aceite de 30 idosos,
idosos vinculados 3, coloca que a manutenção de busca ativa não é
indicada. Coloca que para a contrapartida a grande parte dos idosos não
possui condições de prestar jornadas de 20 horas. Muitos com problema
de saúde.Coloca ainda que os 31 idosos estão realizando a contrapartida:
Monitoria 11; Receptivo de equipamento da Cultura 5; Pedreiro 2;
Jardinagem 4; Urban 95 recolha e registro de histórias, canções,
brinquedos e brincadeiras 8; eletricista 1; Serralheiro 0, estão alocados:
Mundo das Crianças 3; Fabrica de Infâncias Japy 1; Solar do Barão 2,
Pinacoteca 2; Teatro Polytheama 1; Complexo Fepasa 6; CRAS de
referência 8. A coordenadora do CCI Vila Arens Maria Sueli Hespanhol,
coloca que a equipe toda trabalhou na busca ativa, no inicio muitos
desconfiaram, achou a aceitação muito boa, pois é um trabalho de
"formiguinha", no geral é um público prioritário. A senhora Presidente
Teresa Nering Borçari pergunta se os questionamento do Jurídico foram
respondidos, O Conselheiro Dr. João Carlos José Martinelli coloca que
solicitou como representante da OAB os pareceres da Prefeitura
demonstrando a legalidade do referido auxilio. Seguindo para o item de
pauta 04 - Apresentação do CRIJU: retorno das atividades. A
coordenadora do CCI Vila Arens (CRIJU) Maria Sueli Hespanhol coloca
que as atividades estão retornando seguindo todo um protocolo sanitário,
com a exigência que todos tenham tomado as duas doses da vacina.
Retornaram com as atividades de CHI kUNG; Ginástica e coreografia,
oficinas estas oferecidas pela UGADS com parceria de Unidades
Gestores. A senhora Diretora de Proteção Social da UGADS Cássia
Regina Carpi Rodrigues coloca que fizeram uma pesquisa de quais
oficinas a ser contratadas, penso que poderia ser uma empresa que
desenvolvesse todas as oficinas, pois anteriormente tiveram problemas
com oficineiros. A respeito do CRIJU Itinerante pensou em voltar com
algumas atividades sem oferecer risco, idosos com até a 3ª dose.
Seguindo para o item de pauta 05 - Informações sobre os Editais de
Chamamento Público até o momento ainda não foi publicado na
Imprensa Oficial do Município. A Conselheira Alessandra Araújo Citelli
ficou de verificar junto a Casa Civil o porquê da demora em publicar.
Seguindo para o item de pauta 06 - Avaliação da Semana do Idoso A
3

Conselheira Alessandra Araújo Citelli coloca que houve muita pouca
representatividade de Conselheiros nas atividades propostas. Eventos
presenciais não foram contemplados, houve cancelamento de alguns
cursos por não conter adesão. Houve distribuição com a cesta do café da
manhã para as ILPIs. Houve parceria com a Unidade de Gestão da
Educação, os alunos fizeram cartinhas, uma quantidade de mais de mil
cartinhas que foram distribuídas junto com a cesta do café da manhã.
Sobraram mais de dez cestas que foram entregues para os conselheiros
mais antigos e algumas pessoas envolvidas no processo. A senhora
Presidente Teresa Nering Borçari coloca que os integrantes do
CONSELHO têm muito pouca participação em eventos externos e são
sempre os mesmos em todas as atividades propostas. 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 __________________________________________
Natalia Tonon Monteiro Oliveira_________________________________
Paulo Fernando de Almeida ___________________________________
Renata Mangieri _____________________________________________
Solange Aparecida Mineto Cangiani ______________________________
Vera Lucia Zichel Nascimento __________________________________
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