14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018
Ata da 14ª Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos onze de maio 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 Senhor
Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, além de outros convidados, conforme
lista de presença assinada. Justificaram ausência a conselheira suplente Cleusa Neire Cávoli
a Assistente Social Sonia Maria Ferraz e o Senhor Luiz Zambon Diretor do Departamento de
Apoio aos Conselhos e Entidade. O presidente do Conselho, Senhor Milton Calzavara, abriu
a reunião agradecendo a presença de todos e passou à leitura da pauta 01 - Inscrições
para Informes Gerais; 02 - Aprovação da ata do dia 06/04/2017; 03 - Recomposição da
Mesa Diretora/Conselheiros/Comissões Temáticas; 04 - Definição da próxima
Conferência Municipal com devolutiva das Resoluções e Moções da última (Processos
devolvidos); 05 - Agilização na implementação do Plano de Ação e Aplicação dos
Recursos relativos ao biênio 2016/2018; 06 - Revisão das Inscrições das Entidades de
Atendimento a Pessoa Idosa (ILPIs, Clinicas Médicas, Centro dia etc.); 07 - Contratação
do Captador de Recursos; 8 - Informes Gerais. Passando ao item da pauta 01Inscrições para Informes Gerais, houve as inscrições do Doutor José Eduardo Martinelli,
Senhor Vitório Durigati, Senhor Jonas Fernandes Brescansin, Senhor Dênis Fernando Berni,
Senhora Cacilda Scaramel do CELIMI e Senhor Presidente Milton Calzavara, Dando
continuidade, o item da pauta 02 - Aprovação da ata do dia 06/04/2017, o senhor
Presidente fala que a ata foi encaminhada por e-mail com antecedência, pergunta à plenária
se algum conselheiro tem algo a acrescentar ou a modificar e, não havendo manifestações,
coloca a ata em deliberação - sendo aprovada, seguiu para a assinatura dos presentes. 03 Recomposição da Mesa Diretora/Conselheiros/Comissões Temáticas, o Senhor Milton
frisou a necessidade urgente de recompor as comissões e a Mesa Diretora, pois muitas
atividades comprometidas no Plano de Ação encontram-se paralisadas, aguardando as
indicações e adesões; Doutor Flamínio lembrou de uma das importantes atividades, que são
as visitas às entidades que atendem a pessoa idosa, de acordo com o cronograma
previamente estipulado, nas quais é essencial a presença de membros do Departamento de
Saúde; a Senhora Marilú Batista Barreto Costa, Senhor Milton e Dr. Flamínio colocaram
propostas para realizar um trabalho conjunto, a fim de aperfeiçoar o monitoramento e ajuda a
essas entidades: periodicamente, realizar reunião entre a promotoria, a Vigilância Sanitária e
os representantes da saúde no COMDIPI; pesquisar instituições que possam colaborar, tais
como estagiários de fisioterapia, etc., departamentos da Prefeitura, como a Cultura, que já se
prontificou a participar, o COMDIPI promover uma integração entre as secretarias para
auxiliar, orientar, especialmente as instituições menores, mais deficitárias. Senhor Milton
citou os CRAS, que poderiam também ajudar e a Senhora Marilú alertou que seria
necessário analisar a viabilidade dos CRAS e NASF visitarem entidades particulares. Dentre
os presentes, alguns conselheiros optaram por comissões e, aos que não estão presentes,
será encaminhado por email à lista de vagas remanescentes e um resumo das atribuições de
cada comissão para que escolham; Senhor Milton frisou que os conselheiros podem se
inscrever em mais de uma comissão e a participação também está aberta aos ouvintes
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interessados. Na sequência, por solicitação do Senhor Presidente, a Senhora Rosemary
Hanai citou os cargos da Mesa Diretora que precisam ser preenchidos: Secretaria titular e
Tesoureiro suplente. Senhor Milton colocou que são funções muito importantes e conclamou
os presentes a se oferecerem, porém, não houve quem se manifestasse. O Senhor
Presidente voltou a falar da importância e que aguarda as adesões. Citou também que
pretende formar um grupo de trabalho para agilizar o cumprimento do Plano de Ação. 04 Definição da próxima Conferência Municipal com devolutiva das Resoluções e Moções
da última (Processos devolvidos): a Senhora Juliana Martinelli participou da Conferência
Nacional do Idoso em São Paulo e trouxe a informação de que houve muita cobrança e
críticas sobre a não execução dos planos e proposições da última Conferência Nacional e
falta de conectividade. Senhor Milton perguntou à Senhora Juliana se foi comentado sobre a
Conferência Municipal, pois estamos aguardando a determinação dos eixos pelos Conselhos
Estadual e Nacional para realizarmos a nossa. À negativa, o Senhor Presidente disse que
entrará em contato com os Conselhos para se informar. 05 - Agilização na implementação
do Plano de Ação e Aplicação dos Recursos relativos ao biênio 2016/2018: O Senhor
Presidente passou aos presentes esclarecimentos sobre a captação, utilização e
acompanhamento dos recursos do FUMDIPI, bem como sobre o Edital que está sendo
elaborado, colocando que o Plano de Ação é o instrumento que orienta a escolha dos eixos a
serem contemplados. A Senhora Juliana Martinelli complementou com informações e
exemplos sobre os passos do processo. A Senhora Marilú sugeriu fiscalização e
acompanhamento das instituições contempladas; Senhor Milton informou que há falhas por
problemas estruturais, porém, é necessário buscar, incessantemente, a pró atividade do
Conselho e dos órgãos da administração pública. A Senhora Juliana repassará aos
Conselheiros o resumo dos Projetos contemplados através do Edital de 2016 e informa que o
novo Edital está sendo elaborado e deverá ser direcionado a ações que as ILPI não tenham
dentro delas, por exemplo, lazer. 06 - Revisão das Inscrições das Entidades de
Atendimento a Pessoa Idosa (ILPIs, Clinicas Médicas, Centro dia etc.) – O Senhor
Presidente informou que, com a recomposição da Comissão de Registro, será ser feita uma
reunião, em breve, para fazer uma revisão de todas as entidades - as que não estão
cadastradas serão questionadas e orientadas a se adequarem, e as que estão cadastradas
poderão apresentar projetos atendendo ao Edital. 07 - Contratação do Captador de
Recursos: Senhor Milton colocou que até o momento a captação tem sido feita de forma
amadora e conseguimos alguns recursos, porém, não temos tempo para isso, nem somos
especialistas no assunto. Juntamente com o CMDCA, fizemos uma proposta para contratar
um captador de recursos profissional, que detém toda a metodologia para esta finalidade. A
proposta está no departamento jurídico e estamos aguardando um parecer. O Senhor
Presidente comentou com o Senhor Vitório que este é um dos assuntos que necessita
conversar para verificar a possibilidade de agilizar este e outros processos pendentes. O
ideal é iniciar o trabalho em junho. 8 - Informes Gerais. Senhor Milton cedeu a palavra ao
Doutor José Eduardo Martinelli, que atualizou sobre o andamento do item Metodologia do
Projeto de Pesquisa, externou sua preocupação, após conhecimento da experiência de outro
projeto de que teve notícia, realizado junto ao CNPQ, no qual a coleta de dados era feita por
jovens, a maioria mulheres. A necessidade de acessar as residências com lap tops,
celulares, etc., gerou um temor de assaltos, ou coisas do gênero. Já tem os alunos
disponíveis, mas seria necessário um apoio com relação a divulgação, segurança, a espaço
para compilar os dados, talvez com as UBS, ou Pastorais da Saúde. A metodologia a ser
utilizada será científica, já tem a anuência da Faculdade e poderá ser publicada em revistas
internacionais. A Senhora Marilú sugeriu uma reunião com a Senhora Viviane, responsável
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pela coordenação da Atenção Básica, através de quem poderá ter acesso à rede e
equipamentos das UBS e Programas de Saúde da Família que dispõem de agentes
comunitários e já recebem alunos e trabalham com Pastorais. A Doutora Daiane também
disse que pode indicar canais para facilitar a captação de dados. Senhor Milton informou que
já foi encaminhada solicitação para essa reunião e pediu ajuda ao Senhor Vitório para
agilizar. Doutor Flamínio sugeriu a presença da Guarda Municipal na região onde serão feitas
as visitas de coleta de dados e o Senhor Dênis respondeu que é possível esse apoio onde
for necessário. Senhor Vitório alertou que, em algumas regiões é necessário ter algum
cuidado para colocar viaturas da Guarda e que é mais funcional contar com o pessoal da
Pastoral, ou líderes comunitários para acompanhar os alunos. O Senhor Presidente colocou
que esta pesquisa é de grande interesse para o COMDIPI e já consta no Plano de Ação, mas
a forma como será paga depende das formas juridicamente permitidas. Em seguida, o
Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Vitório Durigati, assessor especial da
pessoa idosa, que falou sobre sua disposição de realizar uma bela festa na Semana do
Idoso, envolvendo a Família para fortalecer os vínculos entre gerações. A Senhora Lucinéia
Granja Volpiani informou que as escolas têm programado atividades envolvendo os avós e
querem fazer parceria com as UBS também. Senhor Antonio Zebber Filho perguntou sobre
as mudanças de nomenclatura de Coordenadorias do Idoso e do Deficiente para Assessorias
e o Senhor Vitório esclareceu prontamente. Doutor José Eduardo Martinelli colocou-se à
disposição para cursos de capacitação para os conselheiros, bastando agendar com
antecedência. Senhor Milton informou que está organizando uma capacitação para todos os
conselheiros, Doutor Eduardo falará sobre saúde, Doutor João Carlos José Martinelli sobre
os aspectos legais e Senhor Dênis sobre segurança. Aguardando agendamento na Escola
de Governo, conforme já conversado com o Senhor Luiz Zambon. Em seguida, o Senhor
Presidente passou a palavra ao Sr. Jonas Fernandes Brescansin, que reclamou sobre as
calçadas da cidade e de uma árvore na Cidade Vicentina que solicitou a retirada à Prefeitura,
porém ainda não foi atendido. Senhor Antonio Zebber citou algumas, apresentadas na
Câmara e engavetadas. Doutor Flamíneo e Senhor Dênis colocaram que, pelo custo, deve
ser feito de forma gradual, com um cronograma de aplicação e Doutora Daiane lembrou que
é preciso incluir educação. O Senhor Presidente colocou que é um problema sério, aqui e em
muitas cidades e já foram feitas várias reclamações e petições, sem resultado, devido ao
custo, porém, continuamos insistindo.... Passou então a palavra ao Senhor Dênis, que
alertou sobre os golpes que estão ocorrendo com frequência na cidade, por telefone,
atingindo especialmente idosos. Sugere que seja feitas campanhas de esclarecimento,
folhetos. Os presentes sugeriram rádio, televisão, ampla divulgação. Com a palavra, a
Senhora Cacilda Scaramel trouxe o convite para o Lançamento do Projeto Revolução das
Bengalas deste ano, cujo tema é Espiritualidade, no dia 26 de maio na Biblioteca Nelson
Foot, e para o ciclo de palestras, tendo como parceira a Associação dos Aposentados.
Finalmente, o Senhor Milton relatou o encontro com o Senhor Nelson Figueiredo Filho, da
Faculdade Anchieta, no qual foi discutido o projeto de cursos de extensão para os idosos. O
Senhor Nelson foi muito receptivo e propôs iniciar com alguns cursos e se propôs a fazer
palestras motivacionais. Ofereceu, também, o auditório da Faculdade para eventos. A
senhora Marilu informou que está desenvolvendo projeto com grupos de idosos para discutir
sexualidade e incidência de DST-AIDS.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.
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Milton Calzavara
Presidente do COMDIPI – Jundiaí
Conselheiros Presentes:
Juliana Oliveira Martinelli_____________________________________________________
Jonas Fernandes Brescansin_________________________________________________
Sabrina Rafaela Silva Campos________________________________________________
Matilde Zichel Manzato_______________________________________________________
Antônio Zebber Filho________________________________________________________
Rosemary Hanai____________________________________________________________
Dênis Fernando Berni________________________________________________________
Vitorio Durigati _____________________________________________________________
Lucinéia Granja Volpiani_____________________________________________________
Marilu Batista Barreto Costa__________________________________________________
Dayane Aparecida Pereira Martins_____________________________________________
José Eduardo Martinelli______________________________________________________
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