12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018
Ata da 12ª Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos nove de março de dois mil e dezessete às 09h00
horas no CELMI - Centro de Educação e Lazer para Melhor Idade, situado à Avenida União
dos Ferroviários, nº 2100, Centro – Jundiaí (Espaço Junto a FUMAS). A reunião contou com
a participação dos Conselheiros Municipais e ouvintes. Estiveram presentes o Sr. Luiz
Zambon, diretor de apoio aos Conselhos; a psicóloga Geane Barbosa e o Sr. Henrique Tutilo
da Compost Ação, que vieram apresentar seu projeto de introdução de hortas comunitárias
junto aos idosos, o Sr. Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, além de outros
convidados, conforme lista de presença assinada. Justificaram a ausência os Conselheiros:
Jonas Fernandes Brescansin e Sabrina Rafaela Silva Campos. O presidente do Conselho, Sr
Milton Calzavara, abriu a reunião agradecendo a presença de todos na segunda reunião
ordinária do ano. Observando que faltaram alguns membros do Conselho, Sr. Milton frisou
que, tão logo se complete o quadro, será mais rígido na cobrança de presença, com
comunicação ao órgão ou entidade representado, sendo passível de substituição, conforme
regimento interno. Seguindo a reunião, prosseguiu com a leitura da pauta 01- Inscrições
para Informes Gerais; 02 - Aprovação da ata do dia 09/02/2016; 03 - Composição da
Comissão do Plano de Ação 2017 - Cronograma de Reuniões; 04 - Cronograma de
Reuniões nos Territórios; 05 - Relação dos Conselheiros – por opção – endereços – emails – telefones; 06 – Recomposição da Mesa Diretora e Comissões; 07 - Assuntos
Pendentes. Dando continuidade ao item da pauta 01- Inscrições para Informes Gerais,
houve as inscrições do Senhor Presidente Milton Calzavara, da Sra. Geane Barbosa,
psicóloga da empresa Compost Ação e do vice-presidente, Sr. Dênis Fernando Berni.
Passando para o item da pauta 02 - Aprovação da ata do dia 08/12/2016: O senhor
Presidente fala que a ata foi encaminhada por e-mail com antecedência e as alterações
sugeridas por e-mail foram devidamente efetuadas, pergunta à plenária se algum
Conselheiro tem algo a acrescentar ou a modificar e, não havendo manifestações, o Sr.
Presidente Milton Calzavara coloca a ata em deliberação, sendo aprovada, seguiu para a
assinatura dos presentes. Passando para o item da pauta 03 - Composição da Comissão
do Plano de Ação 2017 - Cronograma de Reuniões, o Sr. Presidente Milton Calzavara
informou que foi elaborado o Plano de Ação para esta gestão e convoca a Conselheira Sra.
Rosemary Hanai para apresenta-lo aos novos conselheiros no Data Show. A Sra. Rosemary
Hanai falou brevemente sobre as Comissões existentes no Conselho e suas atribuições
principais. Repassou os objetivos do Plano de Ação, informando que os itens já foram
separados por comissão para que cada uma possa se dedicar mais objetivamente às tarefas.
Respondendo ao questionamento da Sra. Marilú, Sr. Milton Calzavara e Sra. Rosemary
Hanai esclareceram que o Plano de Ação, em sua totalidade, deve ser acompanhado,
discutido e implementado por todos e será enviado aos novos conselheiros por email,
juntamente com a relação de todos os conselheiros, telefones e e-mails. Após a opção por
uma ou mais comissões, o conselheiro receberá a planilha com os itens selecionados para
a(s) respectiva(s) comissão(ões). A pedidos será enviada também a orientação
correspondente, constante no Regimento Interno. Com a chegada do Sr. Promotor de Justiça
Flamínio Silveira Amaral Júnior, o Sr. Presidente Milton Calzavara reverenciou-o, destacando
sua forte atuação e presença constante no Conselho. Em seguida, pediu aos novos
1

integrantes e convidados que se apresentassem. Sr. Luiz Zambon fazendo uso da palavra,
disse que o objetivo é dar um real apoio aos Conselhos, visando a união e aperfeiçoamento
para que funcionem melhor, com atenção também à parte burocrática, a exemplo dos que
são auxiliados pela SEMADS, como o COMDIPI e o CMDCA. Informou que essa Diretoria
dos Conselhos funciona na Escola de Governo, que colocou à disposição para reuniões, ou
outros eventos. Acrescentou que estão fazendo um levantamento de todos os espaços da
cidade, que serão catalogados e disponibilizados de acordo com a possibilidade e dentro de
um cronograma. Passando para o item da pauta 04 - Cronograma de Reuniões nos
Territórios, Sr. Milton Calzavara colocou que o COMDIPI sempre atuou em parceria com os
CRAS, porém, vê a necessidade de mobilizar os territórios, fazer um trabalho com grupos de
idosos para ouvi-los, discutir o estatuto, as demandas. Assim, ficou decidido realizar por volta
de seis a sete reuniões em diferentes regiões, a cada dois meses no mínimo. A primeira
experiência foi bastante produtiva, no Tamoio; na segunda, realizada no Céu das Artes, Vista
Alegre, foi recebida denúncia sobre uma das entidades. A Sra. Eliana Mauro fará os contatos
para montar um cronograma. Sr. Milton Calzavara acrescentou que uma das propostas da
Conferência Municipal de 2014 é descentralizar o Centro de Convivência, estruturar grupos,
provocar a organização local para que colaborem com os CRAS e os Conselhos, enfim,
ativar o protagonismo da pessoa idosa. Nos grupos que já existem, marcar presença.
Conforme havia sugerido na reunião anterior, a Sra. Marilú Batista Barreto Costa trará o
cronograma das reuniões realizadas com gerentes das UBS para que o COMDIPI se
apresente e leve a conhecer as propostas, bem como colha sugestões e demandas. Sr.
Milton se prontificou a estar presente e a Sra. Marilú Batista Barreto Costa, como membro do
Conselho, também poderá levar e trazer as informações. Sobre os itens da pauta: 05 Relação dos Conselheiros – por opção – endereços – e-mails – telefones e 06 –
Recomposição da Mesa Diretora e Comissões serão aguardadas a complementação do
quadro de Conselheiros para, em seguida, ser enviada a Relação e realizada a
recomposição da Mesa Diretora e Comissões. Passando para o item da pauta 07 assuntos Pendentes/Inscrições: Sr. Presidente Milton Calzavara iniciou falando sobre a
reunião que foi no INSS sobre a nova legislação do Benefício de Prestação Continuada,
ressaltando que é dever de cada um de nós encaminhar os casos, que tivermos
conhecimento, de pessoas que têm o direito e não recebem. Falou também da reunião sobre
o Marco Regulatório, Lei 13019/14, da qual participou na SEMADS: informou que são muitas
exigências a partir de agora e que as entidades têm que se preparar e organizar sua
documentação, que será necessária nas parcerias com os órgãos públicos. Sr.Diretor dos
Conselhos Luiz Zambom comentou que a aplicação dessa Lei é um aprendizado em
conjunto, portanto, devemos atuar em cooperação, ajudando as entidades menores,
implantar paulatinamente, para que não haja perdas de ambos os lados. Sr. Milton Calzavara
continuou informando que está contatando a Universidade Anchieta e outras autarquias,
instituições federais, para conseguir que os idosos participem gratuitamente de aulas de seu
interesse, visando ampliar seu protagonismo. Prosseguindo, a Sra. Geane Barbosa, da
Compost Ação, psicóloga, falou sobre o projeto de hortaterapia que está desenvolvendo
juntamente com o Sr. Henrique Tutilo, visando envolver os idosos em hortas comunitárias,
promovendo o estabelecimento de vínculos, assunto que despertou grande interesse nos
presentes. A Sra. Marilú Batista Barreto Costa manifestou o interesse de desenvolver um
projeto em parceria com o território sob sua responsabilidade. Sr. Milton Calzavara solicitou
que qualquer parceria seja comunicada ao COMDIPI, para conhecimento e divulgação, no
intuito de ampliar e compartilhar as boas experiências. A Sra. Geane Barbosa se prontificou
a fazer uma apresentação mais detalhada do projeto em outra oportunidade. Sr. Milton
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Calzavara observou que essa iniciativa tem grande vinculação com a Secretaria de Saúde e
as ILPI. Prosseguindo, Sr. Milton Calzavara abriu a palavra ao conselheiro Dr. José Eduardo
Martinelli, que informou sobre a reportagem exibida recentemente no Jornal Nacional, da
Rede Globo de Televisão, onde Jundiaí foi destacada como a 7a. melhor cidade para os
idosos. Com referencia ao projeto de pesquisa, informou que a FAPESP demonstrou
interesse em apoiar, agregando o item respiração. Portanto, encontra-se em estudo a
realização em conjunto, que trará grande repercussão para Jundiaí. Acredita que logo após a
Semana Santa será possível obter uma conclusão sobre o assunto. Sr. Milton alertou que é
necessário que o Projeto esteja dentro das diretrizes da nova legislação MROSC, Lei
13019/14. Em seguida, o Sr. Presidente ressaltou o importante papel da Associação dos
Aposentados e concedeu a palavra à conselheira Sra. Fé Juncal, que falou sobre os eventos
alusivos ao Dia Internacional da Mulher e atualizou aos presentes a luta por uma reforma
previdenciária mais justa, sem retirar direitos, mais focada numa reforma administrativa,
adotando mecanismos contra sonegação, etc. Em tempo, a conselheira Sra. Eliana Dirce
Mauro lembrou da reunião com Professor Oswaldo, agendada para 2a. feira dia 13, às
14:30h, para tratar de espaço para a mudança do ambulatório, hoje dividindo o espaço com o
CRIJU. Sr. Milton registrou, também, o ofício da CELMI, informando que o evento A
Revolução das Bengalas entrará no calendário oficial do Município. Nada havendo mais a
tratar, o Presidente, Sr. Milton Calzavara, declarou encerrada a presente reunião e eu,
Rosemary Hanai, coordenadora da Mesa Diretora e "secretária ad hoc” __________ lavrei a
presente ata que, depois de lida e aprovada pela Assembléia, segue para assinatura do
Presidente e demais conselheiros presentes.
Milton Calzavara
Presidente do COMDIPI – Jundiaí

Conselheiros Presentes:
Fé Juncal _________________________________________________________________
Juliana Oliveira Martinelli_____________________________________________________
Antônio Zebber Filho________________________________________________________
Rosemary Hanai____________________________________________________________
Cleuza Neire Cávoli_________________________________________________________
Dênis Fernando Berni________________________________________________________
Matilde Zichel Manzato_______________________________________________________
Eliana Dirce Mauro__________________________________________________________
José Eduardo Martinelli______________________________________________________
Lucinéia Granja Volpiani_____________________________________________________
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