8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOSDA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018
Ata da 9ª Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos dez de novembro de dois mil e dezesseis as
09h11 horas na CELMI – Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade, na Av.
União dos Ferroviários 2100 - Jundiaí/SP. 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: Jonas Fernandes Brescansin; Matilde Zichel Manzato; Elaine
Pilon e os conselheiros suplentes: Sabrina Rafaela Silva Campos; Reviany Picchi
Barufaldi; Débora Simone Bichara Ratier. O Presidente do Conselho, Sr Milton
Calzavara abriu a reunião agradecendo a presença de todos e relacionando as pessoas
para os informes, seguindo a reunião, prosseguiu-se com a leitura da pauta 01Informes Gerais; 02- Aprovação da ata do dia 13/10/2016; 03- Reordenamento dos
territórios de abrangência dos CRASs (SEMADS); 04- Informações sobre 4º
Encontro de ILPIs - Instituições de Longa Permanência para Idosos; 05- Devolutiva
das Comissões. Após a leitura da pauta, inicia pelo item 01- Informes Gerais: 01 - Sr
Milton Calzavara fez a observação que nesta reunião estavam presentes poucas
pessoas, falado sobre a conselheira Claudia Regina Martins de Oliveira e de outras
pessoas importantes que faziam parte do Conselho devido à exoneração. 02 - O
convidado senhor Jayr Malinverni, pediu para que a informação sobre a gatinha que
citou no poema no mês passado fosse corrigida, pois a gata foi adotada e está em
Campinas. Passando para o item 02- Aprovação da ata do dia 13/10/2016; O senhor
Presidente fala que a ata foi encaminhada por e-mail com antecedência e que não teve
nenhumas alterações sugeridas por e-mail, pergunta a plenária se algum conselheiro
tem algo a acrescentar ou a modificar,onde todos os presente sinalizam que a ata está
perfeita, senhor Milton coloca a ata em deliberação, sendo aprovada por todos os
presentes. Dando continuidade ao próximo item 03- Reordenamento dos territórios de
abrangência dos CRASs (SEMADS): A Diretora de Vigilância Social da Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMADS Senhora Odila Vieira Nunes fez uma
explanação sobre a abrangência dos territórios dos CRAS, sendo seis unidades no
município: Vista Alegre, São Camilo, Tamoio, Central, Santa Gertrudes e Novo
Horizonte, com a abrangência de 408 bairros/sub bairros de Jundiaí atendidos. A
palestrante indicou o site da Prefeitura para interação/conhecimento. A SEMADS faz o
mapeamento
da
população
por
bairro,
condição
sócioeconômica
(https://www.jundiai.sp.gov.br/assistencia-e-desenvolvimento-social/mapas/). O Senhor
Milton Calzavara falou sobre a utilização deste mapeamento para a descentralização
dos trabalhos do COMDIPI. O agradecimento à Diretora de Vigilância Social da
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMADS Senhora Odila Vieira Nunes foi
feito pelo presidente. Passando para o próximo item 04- Informações sobre 4º
Encontro de ILPIs - Instituições de Longa Permanência para Idosos: será realizado
no Fundo Social de Solidariedade no dia 23 de novembro às 9h. Será elaborado o
relatório para apresentação do COMDIPI sob a responsabilidade da conselheira Juliana
Oliveira Martinelli. O Sr Milton Calzavara explanou que tem várias ideias para trabalho,
como compras em comum, cursos, etc. Neste momento, O Senhor Presidente Milton
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Calzavara solicita ajuda do senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior
para conseguir a participação das entidades para que os resultados sejam positivos para
os idosos. Continuando a reunião com o próximo item da pauta 05- Devolutiva das
Comissões: a conselheira Rosemary Hanai pediu para que as comissões fiquem mais
ativas e será solicitado dos Coordenadores que apresentem suas pendências,
mensalmente nas reuniões. No Plano de Ação da comissão de Eventos foi solicitado
informação do FUMDIPI e solicitado para Finanças para ver o andamento dos projetos
aprovados. A Assistente Social e Secretaria Executiva do Conselho Sonia Maria Ferraz
informou que é necessário agendar a reunião com o Órgão Gestor para a obtenção das
informações necessárias. Para registro das visitas, memórias ou providências foram
criados um formulário próprio para facilitar as marcações. O Senhor Milton Calzavara
solicitou aos coordenadores das Comissões para elaborarem os relatórios para
apresentação em Conferências Estadual, Federal e Municipal e também para a nova
Administração Municipal que assumirá no próximo ano. Seguindo para os registros de
mais Informes Gerais: 01 - o Conselheiro Dr. José Eduardo Martinelli fez as
considerações a respeito da pesquisa sobre os idosos - que foi pontuado na última
reunião, informando que o planejamento está em andamento e devido ao recesso da
Faculdade de Medicina necessitarão mais tempo para a elaboração. Solicitou a
colaboração da SEMADS (CRAS) devido à ampliação da pesquisa. Pontuou que haverá
demanda para divulgação junto a mídia, após sorteio dos bairros que serão
pesquisados. Este projeto é semelhante ao FIBRA/UNICAMP com a aplicação dos
questionários nos bairros, UBS. A Conselheira Fé Juncal e a Diretora de Vigilância
Social da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMADS Senhora Odila Vieira
Nunes disponibilizaram ajuda. O pré-projeto foi recebido no COMDIPI e junto com a
Mesa Diretora para sugestões de novos dados para pesquisa e Dr. José Eduardo
Martinelli informou que após poderá ter até a publicação internacional. 02 - Na
sequência a Coordenadora da Coordenadoria de Idosos da Prefeitura Municipal de
Jundiaí a senhora Cláudia Regina Sartori fez um relato dos trabalhos da Coordenadoria
dos Idosos realizados nos últimos anos em conjunto com o Conselho (em anexo),
falando sobre o fortalecimento do trabalho com todas as Secretarias Municipais através
de várias ações, como: o filme “Somos todos Cuidadores”, a elaboração da Semana do
Idoso, o protocolo contra a violência, valorização do tema do Idoso e a velhice com a
instrução de servidores para atendimento a este público. A senhora Cláudia Regina
Sartori agradeceu o apoio do Conselho pela forma produtiva que trabalhou em conjunto.
O Senhor Milton Calzavara agradeceu também pelo trabalho realizado pela
Coordenadoria dos Idosos e pela facilitação dos trabalhos/processos junto à Prefeitura
Municipal. 03 - O conselheiro Antonio Zebber Filho explanou sobre as vagas para idosos
disponíveis nas ruas está com Projeto na Câmara Municipal de Jundiaí para que possam
estacionar em qualquer vaga determinada para o idoso, sem pagar o parquímetro. E se
caso estiverem ocupadas, terem o direito de parar em vaga para pessoas com
deficiência. 04 - O Sr Jayr Malinverne relatou que aconteceu acidente em um transporte
público que passa na Rua do Retiro em que ele se machucou. Solicita o retorno do
assunto Capacitação de Motoristas no transporte público para que o idoso seja melhor
atendido. Explicou que o ônibus andou de portas abertas desde o local que ele subiu e
se acidentou, até o terminal Central. Inclusive este terminal está parecendo um
“mercado persa”, tirando o espaço das pessoas para circular com segurança. O senhor
Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior falou que é muito importante para o
Senhor Jayr Malinverne entrar com ação indenizatória contra a empresa de ônibus. O
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vice-presidente Dênis Fernando Berni, fala que é importante fazer boletim de ocorrência
e exame de corpo de delito, informou ainda que o Bolentin de Ocorrência poderá ser
feito em dois anos com todos os dados: empresa, data, hora, número do ônibus, etc. 05
- O Senhor Milton Calzavara coloca que participou de um seminário sobre Idoso da
Defensoria Pública na UNIP e indicou o nome do Dr Fábio Jacinto Borges para
atendimento gratuito, caso precise. 06 - A Coordenadora do CRIJU a Senhora Eliana
Mauro informou sobre o Convênio do FUMDIPI foi destinado para transporte dos idosos
que frequentam o CRIJU para eventos nas escolas e parques está com retorno positivo.
Informou também sobre o Programa São Paulo Amigo do Idoso, que Jundiaí já concluiu
a primeira etapa e estão aguardando retorno de algumas questões. 07 – O Senhor
Milton Calzavara informa sobre o FUMDIPI criado em 2014 e que hoje tem beneficiado
quatro projetos. Fala também sobre destinação recursos da AMBEV para o COMDIPI e
Senhor Milton Calzavara está esperançoso na busca de recursos para o FUMDIPI para
poder beneficiar outros projetos. 08 – O Conselheiro Senhor Edilson Luiz da Costa
informou que está como conselheiro dos Esportes e que já participou da primeira
reunião. 09 - As conselheiras: Maria Irene Cassoli David e ElianeMazzoli Boni Calderon
representantes da Secretaria de Educação informam que estarão aposentadas até final
de novembro, sendo a última participação no Conselho, agradeceram ao Conselho e
comunicaram que foi um aprendizado grande tanto profissional, como pessoal.
Esclarecem que na Educação há aplicação na formação de crianças e adultos para
melhor convivência com idosos. Senhor Milton agradeceu o trabalho e parceria das
conselheiras durante o tempo de trabalho junto à COMDIPI. O presidente ressaltou que
o Conselho seguirá cobrando as ações com autonomia junto ao novo prefeito para mais
conquistas dos Conselhos Municipais. Foi assinado pelo novo prefeito, as metas do
COMDIPI para reger 2017/2020. 10- O Representante do CELMI - Centro Educação e
Lazer para Melhor Idade o senhor Eusébio P. Santos falou que foi muito positivo a
parceria realizada com o CRIJU por ocasião da 3º Encontro da Revolução das Bengalas.
11 - A Conselheira Fé Juncal explicou que acompanhou o caso de solicitação de
passagens gratuitas para um munícipe idoso. O mecanismo para agendamento de
passagens gratuitas é muito desrespeitoso com os idosos e tem que ser dinamizado. Foi
registrada a reclamação pela Conselheira junto à ARTESP. A conselheira representante
das Instituições de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa/ Associação dos Aposentados
colocou-se à disposição para explicações à PEC 241 – atual PEC 55. 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
Conselheiros Presentes:

Juliana Oliveira Martinelli_________________________________________________
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Fé Juncal______________________________________________________________
Edilson Luiz da Costa____________________________________________________
Antônio Zebber Filho_____________________________________________________
Cleuza Neire Cávoli______________________________________________________
Rosemary Hanai_________________________________________________________
Dênis Fernando Berni____________________________________________________
Eliana Dirce Mauro______________________________________________________
José Eduardo Martinelli__________________________________________________
Alexandre Augusto Martins_______________________________________________
Margareth Lessi_________________________________________________________
Maria Irene Cassoli David_____________________________________________
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