3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos 12 de maio de dois mil e dezesseis as 9:00
horas no CRIJU – Centro de Convivência do Idoso, situado na avenida doutor
Cavalcanti, 396 – Complexo Argos – Vila Arens – Jundiaí – S.P. A reunião contou com
a participação dos Conselheiros Municipais. Estiveram presentes, a senhora Claudia
Regina Sartori da Coordenadoria do Idoso e o Senhor Promotor de Justiça
Flamínio Silveira Amaral Júnior. Além de outros convidados, conforme lista de
presença assinada. Justificaram ausências os conselheiros Jonas Fernandes
Brescansin, João Carlos José Martinelli, Vânia Aparecida Gomes Roveri e Maria Irene
Cassoli David. O presidente Milton Calzavara fez a abertura da reunião, agradecendo a
todos os presentes e fazendo a leitura da pauta: 1.1 - Aprovação das atas dos dias
14/04/2016 e 09/05/2016; 1.2 - Inscrições para Informes Gerais;1.3 - Apresentação
da SEMADS; 1.4 - Reunião Descentralizada 09/06/2016; 1.5- Apresentação do
Programa Academia da Saúde no Jardim Santa Gertrudes - Coordenadora do
PAS da Secretaria de Saúde – Siane Benachio; 1.6- Devolutiva de trabalho das
Comissões; 1. 7- Coordenadoria do Idoso - Dia Mundial de Combate à Violência
contra o Idoso – 15 de junho; 2 - INFORMES GERAIS: 2.1- Devolutiva da
Conferência; 2.2- Vacinação; 2.3- Lançamento do Vídeo Cuidadores do Idoso.
Após a leitura da ata senhor Milton inicia pelo item 1.1 - Aprovação das atas dos dias
14/04/2016 e 09/05/2016, pontua que ambas as atas foram encaminhadas por e-mail,
pergunta se algum conselheiro tem alguma informação para acrescentar, senhor
Antônio Zebber Filho e senhor Edilson Costa, colocam que as justificativas de ausência
deles não constam na ata, a conselheira Claudia Oliveira explica que todas as
justificativas sejam enviadas por e-mail para que possam ser devidamente registradas
em ata, mediante a essa colocação é colocado em votação as duas atas, com ressalva
que na ata dessa reunião conste a justificativa de ausências de ambos na reunião
extraordinária que aconteceu no dia 09 de maio de 2016, após essa colocação, todos
concordam e aprovam a ata por unanimidade, dando continuidade à reunião, 1.2 Inscrições para Informes Gerais, Sr. Milton comunica que as pessoas que tiverem
informes, deverão fazer a inscrição antecipadamente para melhor organização do
desenvolvimento da reunião, feita as inscrições, a pedido da conselheira Claudia
Oliveira, o senhor presidente Milton Calzavara propõe alteração de pauta, para
iniciarmos pela fala da Coordenadoria do Idoso, todos concordam com essa alteração,
1. 7- Coordenadoria do Idoso - Dia Mundial de Combate à Violência contra o
Idoso – 15 de junho; a senhora Cláudia Sartori da Coordenadoria do Idoso, comentou
que no dia 15 de junho é o dia Mundial de combate Contra à Violência da pessoa Idosa
e que programou juntamente com a DAE, uma ação onde as contas de água trará
frases com disque 100 alertando e lembrando sobre esse tipo de violência, comenta
ainda que fez uma parceria com o EJA – Educação de Jovens e Adultos e que
juntamente com 300 alunos estarão trabalhando nas aulas o assunto de Combate à
Violência contra o Idoso, a senhora Cláudia Sartori solicita ao Conselho para se
posicionar junto a essa ação, explica que o senhor Ronaldo é o coordenador do EJA e

se encarregou de informar os professores e as várias formas de violências, Cláudia
Sartori agradece o espaço cedido na reunião e comenta sobre seu trabalho e suas
dificuldades, fala que o trabalho em equipe é sempre importante, aproveita para
lembra que está em vias de publicação uma portaria conjunta em 15/06/2016, sobre o
dia mundial de Combate à violência contra o Idoso, e que isso é um fato inédito dentro
de nosso município, o senhor presidente comenta sobre o material do estado do
Paraná onde passou para os conselheiros Denis e Claudia Oliveira para produção da
cartilha de segurança, a conselheira Claudia informar que o material já está em fase de
formatação e que logo que ficar pronto irá para análise das comissões, senhor Milton
lembra que a distribuição deverá ser bem feita, com bastante foco, para que seja
divulgado em ação com a Guarda Municipal, próximo item 1.3 - Apresentação da
SEMADS; a senhora secretária da SEMADS, Giany Póvoa foi bem detalhista sobre as
ações que existem com o idoso de Jundiaí, dentro da Secretaria Municipal de
Assistência Social (anexo), comenta que no próximo dia 28 de maio estará sendo
inaugurado mais um CRAS, o CRAS Vista Alegre e vai ser ofertado oficina de dança,
teatro, e outras atividades: como EJA, ginástica para pessoa idosa e várias outras
atividades , explana que o CRAS Vista Alegre está localizado dentro do Céu das Artes,
e que esse complexo é multiuso, conta com uma integração entre praça, quadra
esportiva coberta, biblioteca, teatro, pista de skate, centro de assistência social, parque
infantil, espaço de exercícios físicos e sala de inclusão digital, existe parceria entre a
Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria de Esportes e SEMADS, a secretária Giany,
lembra que em todos CRAS existem muitas atividades para o idoso integrado com a
família, comenta que no CRIJU tem atendimento para 700 idosos com várias
atividades de prevenção de envelhecimento para serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos, aproveita para enfatizar que precisa a divulgação desses
serviços para que mais idosos frequentem os centros, lembra a todos que o Centro Dia
do Idoso hoje gerenciado pela Cidade Vicentina vai continuar atendendo 30 idosos,
explica que foi alterado o endereço devido à segurança dos idosos, pois a creche
estava exposta e isolada, após a apresentação a senhora Giany se coloca à disposição
do Conselho bem como a de sua equipe, explana que a SEMADS - Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social fica na rua Senador Fonseca, 605
Centro – Jundiaí. O horário de funcionamento é das 8h às 17h30 e o telefone para
contato é (11) 4522-0333, o senhor Milton solicita a SEMADS mais publicidade sobre
esse assunto, já que é o órgão Gestor, solicita também reunião mensal com um tempo
maior para tratar de assuntos comuns, outra questão é sobre a parte orçamentária, que
é problemática para o conselho entender pois não temos informações a respeito e de
acordo com o artigo IV - inciso 31 da L ei 8.129/2013 teríamos que estar recebendo
essas informações, para podermos analisar e entendermos o sistema, e incluirmos
nossas demandas, também tem a questão sobre os dados do Cadastro Único que não
temos acesso, para termos bases concretas para a destinação correta dos valores,
penso que se recebermos essas informações o COMDIPI possa atuar melhor e agir de
forma integrada, com a SEMADS, a Secretária Giany ponderou que poderá fazer as
atualizações a cada 3 meses no cadastro único, sobre os idosos e a prestação de
contas a cada 4 meses, porém pergunta se seria possível a presença do COMDIPI na
reunião do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, visto que a cada 04
meses é realizada essa prestação de contas dentro do CMAS, a conselheira Claudia
Oliveira pondera e explica para o senhor Milton, que seria interessante colocar essa
pergunta em deliberação, sendo assim senhor Milton coloca para a plenária se todos
concordam que quando houver essa prestação de contas no CMAS, o COMDIPI possa
estar presente, Claudia Oliveira explica a plenária que as reuniões do CMAS

acontecem sempre às segundas, segunda-feira do mês às 17h15 no prédio da
SEMADS e que no dia da prestação de conta, todos os conselheiros serão convidados,
e que a mesa diretora do COMDIPI é de extrema importância estar presente, colocado
em deliberação, todos aprovam que quando houver prestação de contas no CMAS, o
COMDIPI será convidado pelo CMAS e que estará presente, sendo assim a senhora
Secretária Giany agradece a todos e se coloca novamente a disposição para quaisquer
esclarecimentos, dando continuidade, passa-se ao 1.4 - Reunião Descentralizada
09/06/2016; Senhor Milton coloca que as reuniões descentralizadas são importantes
para fortalecer as ações nos territórios para que os idosos sejam agentes ativos nos
bairros, a conselheira Claudia Oliveira coloca que na realização da oficina São Paulo
Idea Idoso, o bairro do Jardim Tamoio se colocou presente e com muitas dúvidas e
sugestões, por isso a coordenadora do CRAS, a senhora Alda, colocou o território do
CRAS Jardim Tamoio à disposição para que o Conselho do Idoso possa realizar
reuniões, por conta disso, a mesa diretora do COMDIPI, optou por descentralizar a
próxima reunião ordinária, e está solicitando a plenária permissão para que isso ocorra
no território do CRAS Jardim Tamoio já na próxima reunião, que acontecerá no dia 09
de junho de 2016, senhor Milton pede permissão para a plenária para que isso ocorra
no próximo mês, colocado em votação, todos os conselheiros presentes aprovam,
ficando decidido que a 3ª reunião ordinária do COMDIPI, acontecerá no CRAS Jardim
Tamoio no dia 09 de junho de 2016, seguindo a pauta, 1.5- Apresentação do
Programa Academia da Saúde no Jardim Santa Gertrudes - Coordenadora do
PAS da Secretaria de Saúde – Siane Benachio; A Coordenadora do programa
Academia da Saúde, a senhora Siane Benachio, abre a apresentação dizendo que a
academia e o centro de convivência estão à disposição do Conselho para realizações
de reuniões descentralizadas, comenta que devido ao sedentarismo, e algumas
doenças crônicas o programa foi criado em 2011 visando mudança para uma vida mais
saudável, o Programa Academia da Saúde adota uma concepção ampliada de saúde e
estabelece como ponto de partida o reconhecimento do impacto social, econômico,
político e cultural sobre a saúde, por isso, apesar do nome, o programa não se
restringe a realização de práticas corporais e atividades físicas e promoção da
alimentação saudável, mais do que isso, o polo foi concebido como espaço voltado ao
desenvolvimento de ações culturalmente inseridas e adaptadas ao território local e que
adota como valores norteadores de suas atividades o desenvolvimento de autonomia,
equidade, empoderamento, participação social, entre outros, próximo ítem 1.6Devolutiva de trabalho das Comissões; a- Comissão de ILPI: A conselheira Elaine
da comissão de ILPI, informa que no dia 28 de abril de 2016 foi realizada visita na Mãe
Magnifíca, juntamente com a promotoria e vigilância social, comenta que a entidade
necessita de manutenção com doações, explica que o atendimento dos pacientes são
através da UBS do bairro, porém o médico vem até a entidade para examinar os
pacientes, explana que notaram a falta de atividades físicas e de lazer e recreação, o
prédio precisa de manutenção, o senhor promotor de justiça, doutor Flamínio, comenta
que a participação do COMDIPI no monitoramento é saudável e que para as próximas
visitas, acha prudente a secretaria administrativa passar algumas informações da
entidade que será visitada para a comissão de ILPI chegar ao local, já conhecendo um
pouco da história da entidade, b- Comissão do FUMDIPI e Comissão de Registro:A
conselheira Claudia Oliveira pontua que faz parte da comissão de registro e que essa
comissão trabalhou em parceria com a comissão do FUMDIPI para análise do projetos
enviados para utilização do recurso do FUMDIPI, a conselheira Juliana explica que
somente
04 entidades entregaram projetos e foram que todos eles foram
deferidos,coloca que a comissão analisou com ponderação todos os itens de acordo

com o edital, fala que 03 entidades,montaram projetos em cima do eixo I, a Cidade
Vicentina fez um projeto para contratar funcionários, o CEPAI para contratação de
médico fisioterapeuta, Lar Nossa das Graças contratação de podóloga e fisioterapeuta
e o CRIJU, montou projeto em cima do eixo 03, solicitando transporte para
apresentações de corais em diversos locais, a conselheira Claudia Oliveira explica que
o CRIJU por ser um órgão público, será diferente dos outros 03 a maneira de
contratação, pois terá que abrir licitação e terá que apresentar o cronograma de
utilizãção da van para o setor de convênio, finalizando a reunião 2 - INFORMES
GERAIS: Iniciando pelo item 2.1- Devolutiva da Conferência; Foi convidado o senhor
João Guilherme da Secretaria Municipal de Saúde que esteve na Conferência no
estado de Brasilia, representando Jundiaí e o conselho do idoso, João Guilherme
comenta que trouxe caderno das conferências com todas as propostas dos estados,
conteúdo das capacitações, conferência dos direitos humanos e manual do
participante, faz a entrega do material para o senhor presidente Milton, aproveita para
comentar que a conferência foi muita bacana, pois foi realizada com outros grupos,
essa integração fez com que as informações tivessem uma troca rica , entre crianças e
adolescentes, LGBT, pessoas com deficiência e idosos, foram colocadas várias
propostas e algumas muito bacanas, vale destacar a proposta para as empresas
recolherem 1% para o fundo do idoso; os governos disponibilizarem funcionários para
capacitarem fundos, outra proposta importante foi sobre o aluguel social, onde o idoso
pagaria 10% de sua renda para a prefeitura, por exemplo FUMAS, para conviver
normalmente, sem viver isolado, foi passado um dado muito importante, segundo
algumas pesquisas em 30 anos chegaremos a 120 anos, 2.2- Vacinação; a
conselheira Elaine comenta que até o momento foram vacinados 29 mil idosos e que
esperam aumentar esse indice até 04 de maio, aproveita para dizer que a vacinação é
importante e não deve ser negligenciada; 2.3- Lançamento do Vídeo Cuidadores do
Idoso, o conselheiro Denis comenta que esteve representando o COMDIPI no
lançamento do Vídeo Somos todos cuidadores, fala que foi um evento bem bacana e
que o lançamento foi um sucesso, outros informes: o conselheiro Antonio Zebber
pontua sobre vagas de idoso no sistema rotativo, sugere que o conselho vá conversar
com os vereadores para isenção nos mesmos moldes dos deficientes, com projeto de
lei, senhor Milton comenta que a respeito da capacitação de 700 motoristas para
melhorar o transporte tanto de pessoas idosas e com deficiência, foi solicitado com o
secretário uma devolutiva do assunto e foi informado que já está em vias de
contratação, a senhora Cláudia Sartori irá acompanhar e nos informar sobre essa
capacitação, a conselheira Claudia Oliveira explica que ao realizar a oficina São Paulo
Idoso, pode verificar que o nível de reclamação da população idosa a cerca do
transporte público é alto, o promotor de justiça, dr Flamínio sugeriu que seja enviado
ofício ao secretário informando sobre as reclamações da população idosa para que
dessa maneira essa capacitação possa ser acelerada, senhor Milton aproveita para
perguntar a senhora Claudia Sartori se já foi agendada a reunião juntamente com o
secretário da saúde, COMDIPI, Coordenadoria do Idoso e o conselheiro Dr. José
Eduardo Martinelli para falar sobre o atendimento do Idoso na Faculdade de Medicina,
a senhora Cláudia Sartori falou que a agenda do senhor secretário da Saúde está bem
complicada, aproveita para solicitar ajuda as conselheira da saúde, Débora ou Elaine
para juntas conseguirem uma agenda com o secretário, as conselheiras se prontificam
em auxiliar Claudia Sartori nessa ação, para finalizar o conselheiro Denis comentou
que sempre que houver algum assunto para ser incluido em pautas, se possivel enviar
as informações por e-mail com antecedência. Nada havendo mais a tratar, o senhor
Presidente Milton Calzavara agradeceu a presença de todos, lembrando que a próxima

reunião ordinária com a gestão 2016-2018, ocorrerá no dia 09 de junho de dois mil e
dezesseis às 09 horas, no CRAS Jardim Tamoio, localizado na rua Manoel Almeida
Curado, 137 - Jardim Tamoio - Jundiaí/SP, sendo assim declarou encerrada a presente
reunião. Eu, Margareth Lessi “ 2ª secretária” __________ lavrei a presente ata que,
depois de aprovada pela Assembléia, segue para assinatura do Presidente e demais
conselheiros presentes.

Milton Calzavara
Presidente do COMDIPI – Jundiaí

Conselheiros Presentes:
Juliana Oliveira Martinelli________________________________________________
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Edilson Luiz da Costa__________________________________________________
Francelino de Souza Vieira______________________________________________
Cleuza Neire Cávoli____________________________________________________
Dênis Fernando Berni__________________________________________________
Claudia Regina Martins De Oliviera_______________________________________
Eliana Dirce Mauro ___________________________________________________
José Eduardo Martinelli________________________________________________
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