7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOSDA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018
Ata da 7ª Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos 08 de setembro de dois mil e dezesseis as
09h15 horas no CELMI - Centro de Educação e Lazer para Melhor Idadesituado
Avenida União dos Ferroviários, nº 2100, espaço da FUMAS - Centro – Jundiaí.A
reunião contou com a participação dos Conselheiros Municipais, o senhor Promotor de
Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, além de outros convidados, conforme lista de
presença assinada. Justificaram ausências os conselheiros titulares, José Eduardo
Martinelli – Faculdade de Medicina de Jundiaí e Elaine Pilon – Secretaria da Saúde, a
conselheira Claudia Regina M. Oliveira , prossegue explicando que no plano de ação
deliberado, uma das ações é incentivar os conselheiros a estarem presentes nas
reuniões, por conta disso a comissão de eventos, adotou como estratégia, a leitura de
textos ou poemas, sempre antes de iniciar a reunião, comenta que o texto que será lido,
foi gentilmente elaborado pelo conselheiro João Carlos Martinelli, o nome do texto é Dia
Internacional do Idoso, lembrando que no 1º dia de outubro estaremos comemorando
esse dia tão especial para as pessoas idosas, após a leitura do texto, a mesa diretora
gentilmente agradece a colaboração do conselheiro João Carlos Martinelli, dando
continuidade, o senhor presidente do conselho Sr. Milton Calzavara abre a reunião
comentando sobre a abertura da paraolimpíadas 2016, diz que foi emocionante a atleta
Márcia, que tem paralisia cerebral e que caminhava com muita dificuldade, porém
mesmo com auxílio de uma bengala e com aquela chuva, pois chovia bastante na hora,
bem no meio do trajeto, a atleta Márcia caiu no chão, emoção maior pois no mesmo
instante em que era ajudada a se levantar, o público ficou de pé e começou a aplaudir a
ex-atleta, ela pegou a tocha do chão e se levantou devagar, muito aplaudida, e cada
passo restante era acompanhado pelas palmas do público até que ela entregasse a
tocha para a ex-velocista Ádria Santos, senhor Milton explica que ao ver essas cenas, se
emociona e percebe quantas coisas tem nesse país que precisam ser melhoradas para
o bem estar da pessoa idosa, dando continuidade o vice presidente do conselho Denis
Fernando Berni, procede a leitura da pauta, 01- Inscrições e Informes Gerais;02Aprovação da ata do dia 18/08/2016;3- Apresentação do Plano emergencial de
Captação de Recursos para o FUMDIPI – Critérios e estratégias;4- Apresentação
do Projeto de Pesquisa a ser realizada com idosos pela Faculdade de Medicina de
Jundiaí,após a leitura da pauta inicia pelo item 01- Inscrições e Informes Gerais;: aRosemary informa que sobre o plano de ação que foi aprovado na última reunião,
existem vários itens que deverão ser divididos entre as comissões, por isso, iremos
convocar os coordenadores de comissões para que possamos começar a trabalhar as
ações que foram deliberadas, Claudia Regina pontua que é necessário para que os
coordenadores possam ajustar uma data para a divisão de tarefas, senhor Milton
aproveita para ressaltar a importância dessa reunião de coordenadores, e pedir a eles
que depois dessa reunião, cada coordenador convide os outros conselheiros da
comissão a participar; b- A conselheira Priscila de Moraes comenta sobre um projeto da
faculdade de terceira idade, onde expõe que está fazendo pesquisa, mas que ainda vai
levar um certo tempo para colocar claramente para a plenária, aproveita para convidar a

participação de outros conselheiros para ajudar na busca de informações, ressalta que
entrou em contato com a cidade de Santos, na faculdade de terceira idade, onde
descobriu que lá o curso não é de 4 anos e sim de um ano, as aulas são de segunda,
quarta e sexta feira, sendo que de segunda e quarta, eles assistem e de sexta a aula é
de acordo com a vontade deles, comenta que acha inviável implantar em Jundiaí nesse
momento, por que é mais um curso de aperfeiçoamento ou de integração da pessoa
idosa com os mais jovens, senhor Milton comenta que a faculdade da terceira idade, é
um projeto que o COMDIPI pretende implementar, pois já existe o trabalho da CELMI
que é um trabalho mais direcionado, seria ideal um curso de extensão, pois para o idoso
o convívio de diferentes gerações é importante, a conselheira Priscila de Moraes, pontua
que é importante a faculdade de terceira idade, mas um curso extensivo, para que além
do convívio com as diversas gerações, os idosos possam também ampliar a sua
aprendizagem, senhor Milton Calzavara explana que já houve um primeiro contato com
a Uni Anchieta e com o Instituto Federal, mas por enquanto, teremos que aguardar,
senhora Orlinda pontua que a ESEF – Escola Superior de Educação Física, procurou a
CELMI – Centro de Educação e Lazer para Melhor Idade, com o objetivo que pudessem
ser implantado um CELMI dentro da ESEF, para que eles possam atender o público
idoso, achamos a proposta bem interessante, já estamos providenciando a
documentação para que seja analisada pelo setor jurídico da prefeitura, senhor Milton
comenta que é muito interessante, aproveita para solicitar a senhora Orlinda para
auxiliar as conselheiras Priscila de Morais, Rosemary Hanai e Juliana Martinelli para
estudar melhor esses projetos que envolvam a pessoa idosa e assim que possível dar
retorno para o COMDIPI, c- A conselheira Juliana Martinelli comenta que estará se
reunindo com a conselheira Priscila, para que juntas, possam entrar em contato com as
entidades de longa permanência no município de Jundiaí e possam preparar o 4º
Encontro de ILIPI, d- A senhora Sonia Menin da coordenadoria do Idoso comenta que a
19º Semana do Idoso será comemorado do dia 16 a 23 de setembro de 2016, tendo
como foco esse ano a convivência familiar e comunitária, explana que esse ano as
atividades foram organizadas em conjunto com diversas secretarias, Conselho do Idoso
e Coordenadoria do Idoso, a senhora Rosemary explica que foi bem bacana a
organização, explica que o grupo se reuniu por diversas vezes e que houve
entrosamento, inclusive na programação, foram inserido atividades que o COMDIPI irá
realizar, senhor Milton, pontua que é importante que os conselheiros acompanhem a
programação e possam participar de algumas ou todas atividade, esse momento é
importante para o COMDIPI, é um momento de alegria e comemoração, e- Senhor
Milton comenta que participou de reuniões com os coordenadores dos CRAS,
juntamente com o diretor Denílson da Proteção Social Básica da SEMADS para enfatizar
a importância das realizações de reuniões descentralizadas do COMDIPI nos CRAS
existentes, devidamente programados e comunicados previamente, para que possamos
contar com o apoio dos CRAS nas divulgações, a exemplo da reunião descentralizada
no bairro do Jardim Tamoio, com ótimos resultados, nessa reunião, ficou deliberado por
consenso do grupo, que o COMDIPI será informado das reuniões intersetoriais
abrangentes nos CRAS, para que o conselho possa estar presente sempre que possível,
dessa forma o COMDIPI poderá dialogar com os grupos das Pessoas Idosas existentes
nos bairros abrangidos, com o objetivo principal de discutirmos estratégias conjuntas de
empoderamento e protagonismo desses núcleos sociais em seus ambientes, f- Senhora
Orlinda comenta que a CELMI – Centro de Educação e Lazer para melhor idade está
ampliando suas atividades e que agora abriu um centro na rua Guido Tomanik Adolfo,

1921 – Parque da Represa, o CELETI – Centro de Educação, Lazer e Entretenimento
para Terceira Idade, aproveita para entregar alguns panfletos referente aos cursos
oferecidos no local, g- Senhora Orlinda divulga também o projeto Revolução das
Bengalas, que será realizado no dia 20 de outubro de 2016 no espaço do CRIJU –
Centro de Convivência do Idoso, onde será lançado o livro “Revolução das Bengalas”,
leitura da “carta aberta”, prosseguindo item 02- Aprovação da ata do dia 18/08/2016;
Claudia Regina comenta que houve imprevistos e que a ata foi encaminhada por e-mail,
somente na manhã, por isso acha necessário fazer a leitura da ata para que todos
possam opinar e aprovar ou não, o conselheiro Denis Fernando Berni se oferece para
fazer a leitura, realizada a leitura, senhor Milton pergunta a plenária se alguém tem algo
a sugerir, onde o conselheiro Edilson Costa solicita que na sua fala, substitua a palavra
mágoa por decepção, e o conselheiro Antônio Zebber Filho comenta que na
manifestação simbólica que aconteceu as pessoas deficientes não estavam
representando o conselho de pessoas deficientes e sim as pessoas com deficiência, a
manifestação foi feita para que aconteça a capacitação dos motorista e funcionamento
dos elevadores nos ônibus, tudo dentro da lei municipal 11.298 que permite que os
ônibus quando necessário possam parar fora do ponto de ônibus, desde que não
atrapalhe o transito e estejam em local de segurança para o embarque e desembarque
das pessoas com deficiência, nessa reunião lamentavelmente não teve a presença do
conselho do idoso e nem do conselho das pessoas com deficiência, a reunião aconteceu
na rua J.J Rodrigues, não tivemos apoio da guarda municipal e nem da polícia militar,
alegaram que não poderiam parar o trânsito, deixei lá bem claro que não estavam
participando as coordenadorias do idoso e nem da pessoa com deficiência e
infelizmente tão pouco o conselho de deficiente e do idoso, a conselheira Claudia
Regina pontua que o senhor Antônio Zebber é conselheiro titular do COMDIPI, portanto
o conselho do idoso estava presente na presença dele, o presidente senhor Milton
comenta que ele foi indicado pelo COMDIPI para participar dessa manifestação
simbólica, Claudia Regina explica que qualquer evento que tenha a participação de
algum conselheiro do COMDIPI, o conselho estará sendo representado, senhor Antônio
Zebber disse que aceita mas acha que o conselho tinha que ter mais participantes,
aproveita para dizer que foi uma decepção muito grande para ele, a conselheira Priscila
explica que não foi colocado na ata esses assuntos por que não foi citado isso na
reunião anterior, Claudia Regina pontua que fará a retificação na ata, tirando o conselho
de pessoas com deficiência e colocando pessoas com deficiências, conforme sugestão
do senhor Antônio Zebber, e substituindo a palavra decepção por mágoa conforme o
conselheiro Edilson Costa pediu, ficando a ata aprovada dessa maneira e passando
para assinatura na próxima reunião ordinária, senhor Milton, pergunta a plenária se pode
ser dessa maneira, onde todos os presentes concordam, senhor Milton aproveita e
esclarece que quando o conselheiro é indicado pelo COMDIPI, isto significa que
conselho estava está sendo representado, independentemente da quantidade de
conselheiros presentes, senhor Antônio Zebber fala que precisam cuidar da capacitação
de motoristas, onde o senhor Milton explica que esse convite não partiu do conselho de
pessoa com deficiências, o convite foi feito por telefone, disse que não é contra a
manifestação, mas não é o momento dessa discussão, aproveita para explicar
novamente que já feito uma reunião com o conselho do idoso e da pessoa com
deficiência, junto ao ministério público e que ficou acordado que esse ano iria acontecer
essa capacitação, porém até o momento não aconteceu, mas que fique claro que o
COMDIPI está fazendo o que é possível para que isso aconteça, agora, não depende do

COMDIPI, o promotor do idoso, senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral
Júnior disse que o processo era da competência do doutor Mauro Vaz, que entrou de
licença médica, depois férias e se aposentou, agora entrou a promotora doutora Amanda
que certamente estará cuidando desse processo, senhor Antônio Zebber disse que
desde 2012 estão falando desse processo e até agora nada, o senhor promotor disse
agora está num momento que não terá mais como protelar, aproveita para sugerir que o
conselho do idoso e conselho das pessoas com deficiência, façam uma reunião com a
nova promotora e coloquem a ela a necessidade dessa capacitação, e coloque a
promotora a par do que está acontecendo, assim facilitará a análise desse processo, o
senhor promotor sugere uma reunião para o dia 20 de setembro as 16 horas, onde todos
concordam com essa sugestão, fica acordado, que o COMDIPI entrará em contato com
a presidente do Conselho das pessoas com deficiências para que eles estejam
presentes no dia da reunião, dando continuidade, próximo item ;3- Apresentação do
Plano emergencial de Captação de Recursos para o FUMDIPI, a conselheira Claudia
Regina explana que a comissão de eventos e mobilização do COMDIPI, elaborou um
oficio de agradecimento a todos que fizeram sua doação no ano de 2015 para o
FUMDIPI, juntamente com uma prestação de contas, em seguida se reuniram com a
comissão de eventos do CMDCA para apresentar essa ideia, onde os dois conselhos
municipais em comum acordo, acharam pertinentes que cada um fizesse o
encaminhamento desse oficio com a prestação de contas aos seus doadores, agora
estamos aguardando o retorno da CIESP para realização de uma reunião com o grupo
de empresários, onde os dois conselhos estarão juntos, a intenção é apresentar um
portfólio único com a prestação de contas dos dois conselhos, pois nesse momento, os
dois conselhos deverão trabalhar juntos, para que todos tenham ciências, que é possível
doar o Imposto de Renda para os dois fundos municipais, outro ponto é apresentar esse
portfólio para a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, pois o diretor
senhor Gilson Pichioli se propôs a conseguir uma reunião com a presença de uns 10
empresários, para que os dois conselhos possam se apresentar, a conselheira Claudia
Regina comenta ainda que é fundamental que cada conselheiro faça a sua parte, pois,
qualquer pessoa física pode fazer a doação do IR para o conselho do idoso, basta
querer, além do mais, se cada um fizer a sua parte e ainda divulgar essa informação
para a família ou para os vizinhos, poderemos aumentar a quantidade de doações para
o fundo municipal do idoso, para finalizar o item 4- Apresentação do Projeto de
Pesquisa a ser realizada com idosos pela Faculdade de Medicina de Jundiaí,
senhor Miltonsolicita a conselheira Juliana Martinelli para falar sobre o tema, onde ela
pede desculpas a plenária pois, o conselheiro José Eduardo Martinelli viajou a trabalho e
o doutor Ivan Aprahamian que faria a apresentação do projeto de pesquisa da faculdade
de medicina, teve um imprevisto de última hora, por conta disso, não houve tempo hábil
de cancelar esse item, no entanto, informamos que na próxima reunião ordinária
acontecerá essa apresentação.Nada havendo mais a tratar, o presidente sr. Milton
Calzavara declarou encerrada a presente reunião. Eu, Margareth Lessi, secretária
__________ lavrei a presente ata que, depois de aprovada pela Assembleia, segue para
assinatura do Presidente e demais conselheiros presentes.

Milton Calzavara
Presidente do COMDIPI – Jundiaí
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