1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018
Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos quatorze dias do mês abril de dois mil e
dezesseis as 9:00 horas no Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade -CELMI
localizado na Avenida União dos Ferroviários, nº 2100, Centro – Jundiaí/SP. A reunião
contou com a participação dos Conselheiros Municipais. Estiveram presentes, a senhora
Claudia Regina Sartori e a senhora Sonia Maria Menin 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: Elaine
Pilon, titular e Débora Simone Bichara Ratier, suplente e o senhor Antonio Zebber Filho
titular. Antes da leitura da pauta a Senhora Cláudia Regina Sartori solicitou que fosse
autorizado a divulgação de um vídeo sobre cuidador de idoso, após debate na mesa
diretora e plenária fica aprovado essa inclusão na pauta, senhor Milton procede a leitura
da pauta: 1 – DELIBERAÇÃO – 1.1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 01 de
março de 2016. 1.2 - Emissão de ofício sobre Capacitação de Motorista para o
Ministério Público; Coordenadoria do Idoso e Secretária Municipal de Transporte.
1.3 - Solicitar a SEMADS – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social através de oficio para que na próxima reunião ordinária em 12 de maio de
2016 que a Senhora Secretária compareça para falar sobre quais as ações que
estão envolvidas a pessoa idosa dentro da Pasta. 1.4 - Indicação de Conselheiro
para o Conselho Municipal de Esportes e Lazer. 1.5 - Reunião Ordinária
descentralizada em 12 de maio de 2015 no CRIJU – Centro de Convivência do Idoso.
1.6 - Projeto Parceria. 1.7 - Recomposição do Conselho. 1.8 -Devolutiva das
Comissões: ILPI e Registro. 1.9 - Deliberação da Inscrição da Instituição não
governamental com fins lucrativos: Vila Verde Terceira Idade. 2 -Informes Gerais.
2.1. Cartilha de Segurança 2.2. Centro Dia do Idoso Deolinda Triveloni Henriques
2.3. Oficinas São Paulo Amigo do Idoso 2.4. Orientações sobre participação de
Conselheiro. Realizada a leitura da pauta do dia, inicia a plenária pelo item 1- 1.1 Aprovação da ata da reunião ordinária de 01 de março de 2016 aprovada a ata
anterior com a ressalva aonde se lê próxima reunião 01 de março de 2016 leia-se 14 de
abril de 2016. Passando para o próximo item 1.2 - Emissão de ofício sobre
Capacitação de Motorista para o Ministério Público; Coordenadoria do Idoso e
Secretária Municipal de Transporte foi aprovado a emissão de ofício sobre capacitação
de motorista para o Ministério Público – Coordenadoria do Idoso e Secretaria Municipal de
Transporte. Passou-se para o item 1.3 Solicitar a SEMADS – Secretária Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social através de oficio para que na próxima
reunião ordinária em 12 de maio de 2016 que a Senhora Secretária compareça para
falar sobre quais as ações que estão envolvidas a pessoa idosa dentro da Pasta, a
Conselheira Claudia Regina Martins de Oliveira coloca que não é necessário ofício para a
senhora Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, pois esteve com a
secretária recentemente e ela mesma se propôs a participar da próxima reunião, que
acontecerá no mês de maio, dando continuidade, passa ao próximo item da pauta 1.4 Indicação de Conselheiro para o Conselho Municipal de Esportes e Lazer, após
debate da plenária, ficou indicado para o Conselho Municipal Esportes e Lazer o Senhor
Edílson Luiz da Costa como titular e a Senhora Rosemary Hanai como suplente. Passouse para o item 1.5 - Reunião Ordinária descentralizada em 12 de maio de 2015 no
CRIJU – Centro de Convivência do Idoso, a conselheira Claudia Regina coloca que é
muito importante o COMDIPI começar a agir em territórios que tenham ações voltadas
aos idosos, colocado em votação, foi aprovado a reunião no dia 12 de maio de 2016 no
CRIJU – Centro de Convivência do Idoso ás 09 horas – sito á Rua Dr. Cavalcanti nº 396 –

Complexo Argos - Vila Arens – Jundiaí – SP, a Conselheira Claudia Regina pontua ainda
que estão para realizar uma oficina do Idea Idoso e que talvez neste dia poderão
aproveitar o espaço para realização da Oficina São Paulo Amigo do Idoso, esclarece que
se conseguir ajustar outro dia no CRIJU para essa oficina, acha mais prudente, pois a
reunião do dia 12 de maio terá a presença da secretária da SEMADS, aproveita para
avisar que essa mesma oficina será realizada no dia 19 de abril na UBS do Jardim Novo
Horizonte e outra Oficina no dia 25 de abril de abril no Salão da Capela São Francisco de
Assis com apoio do CRAS do Jardim Tamoio. Dando continuidade a reunião, item 1.6 Projeto Parceria o Conselheiro Denis Fernando Berni informou que foi procurado pela
direção do antigo clube Floresta, que fica localizado na Vila Rami para firmarem uma
parceria, esclarece que o Conselho do Idoso poderá pensar em alguma atividade voltada
aos idosos para aproveitar o espaço, desde que seja agendado com antecedência o
horário, a conselheira Claudia solicita ao conselheiro Denis para ficar responsável por
esse contato, e que qualquer solicitação para uso desse espaço, deverá ser feita através
do Denis, que fará a interlocução junto ao clube, colocado em deliberação, todos os
conselheiros concordam, próximo item,1.7 - Recomposição do Conselho ficou
deliberado que a Comissão Eleitoral começara a trabalhar para complementação da
composição do Conselho no segmento Instituições de Defesa de Direitos da Pessoa
Idosa, a Conselheira Claudia Regina coloca que a portaria foi publicada, porém o
conselheiro da Secretaria Municipal da Cultura, saiu errado, pois era para ser a senhora
Reviany Picchi Barufaldi, como suplente e não o senhor Carlos Eduardo Pasqualin de
Souza, como saiu, esclarece que acha prudente, o Conselho aguardar essa retificação de
nome da suplente, pois como a comissão eleitoral irá iniciar o trabalho de recomposição
do COMDIPI, melhor aguardar e enviar tudo junto, para não correr o risco do processo
demorar para voltar na Secretaria, próximo item, 1.8 -Devolutiva das Comissões: ILPI e
Registro A Comissão de Registro, a conselheira Rosemary informa que ela e a
Claudia, da comissão de registro, analisaram todas as documentações de algumas
entidades que tinham sido indeferidas para verificar qual o motivo e que após análise,
optaram por visitar essas entidades para um bate papo, direto com o diretor, para sanar
algumas dúvidas e orientar sobre o envio correto das documentações faltantes, para que
essas entidades, possam ter a oportunidade de solicitar sua inscrição junto ao conselho
do idoso, a conselheira Claudia comenta que a Comissão de ILPI, realizou visita em uma
entidade, juntamente com o promotor e a vigilância sanitária, esclarece que a comissão
ficou atenta, principalmente no bem estar dos idosos, sondou se a entidade oferece
alguma atividade, observaram que no pátio da entidade existe uma rampa de ferro que
precisa ser fixa, pois está muito mole, e um idoso poderia desiquilibrar e cair, informa que
a vigilância social, optou por interditar essa clinica parcialmente por falta de alimentos,
aproveita para informar quem em breve a comissão de ILPI, juntamente com a comissão
de eventos, estarão organizando o 3º encontro de ILPI, prosseguindo, item 1.9 Deliberação da Inscrição da Instituição não governamental com fins lucrativos: Vila
Verde Terceira Idade, a conselheira Rosemary esclarece que a documentação da
entidade Vila Verde Terceira Idade, estava de acordo com o solicitado e que a comissão
de registro deferiu sua inscrição junto ao Conselho do Idoso, o senhor presidente colocou
em votação, o deferimento ou não da inscrição da Instituição, o qual foi aprovado por
unanimidade. Dando sequência a reunião, foi solicitado a senhora Claudia Regina Sartori
Coordenadora da Coordenadoria do Idoso, para apresentar o filme de curta metragem
intitulado, SOMOS TODOS CUIDADORES, após a apresentação, a senhora Claudia
Sartori, comenta que o lançamento do filme será na Biblioteca Municipal no dia 04 de
maio de 2016 ás 15:00 horas e que todos estão convidados e os que estiverem presentes
ganharam um CD, passando ao item 2 -Informes Gerais. 2.1. Cartilha de Segurança a
Conselheira Claudia Regina coloca que foi realizado uma reunião entre a comissão de
políticas públicas, comissão de eventos e coordenadoria do idoso e que cada um, ficou
responsável por elaborar uma parte da cartilha e enviar para Claudia fazer a formatação,
explana que a coordenadoria do idoso, já encaminhou a sua parte e que estão
aguardando a parte da comissão de políticas públicas, para começar a formatar a cartilha,
2.2. Centro Dia do Idoso Deolinda Triveloni Henriques, Sonia Ferraz informou que foi

enviado um oficio para o conselho informando que o Centro Dia, encerrou as atividades,
como essa entidade não tem inscrição no Conselho não é necessário fazer uma
Resolução formalizando o fechamento da Instituição, após alguns bate papos, ficou
acordado que o conselho enviará um oficio dizendo que tomou ciência do fechamento e
encaminhará copia ao Ministério Público – Promotoria do Idoso2.3. Oficinas São Paulo
Amigo do Idoso, a conselheira Claudia Regina coloca que esse assunto já foi falado
anteriormente, porem esclarece que as oficinas do Programa São Paulo Amigo do Idoso
voltada as entidades e secretarias já terminaram e que agora começa a etapa da oficina
Idea Idoso que são voltadas aos idosos especificamente,4. Orientações sobre
participação de Conselheiro O senhor Presidente Milton Calzavara pede que os
Conselheiros não faltem ás reuniões e que se o fizerem avisar com antecedência o seu
suplente, Claudia Regina pontua que é importante que todos encaminhem justificativas
através do e-mail do conselho comdipi@jundiai.sp.gov.br, 2.5 O Conselheiro Edilson Luiz
da Costa informou que está fazendo um abaixo assinado para manter o atual Psicólogo
no CRIJU e contratar outro para o CRAS, alega que o senhor Waldemar está fazendo um
bom trabalho, o promotor dr. Flamínio Silveira Amaral Júnior comenta que essa mudança,
pode ser feita através da Secretaria que o servidor pertença e que é legal, pois a
Secretaria tem direito de movimentar seus funcionários, no entanto esse ato dos
participantes do CRIJU, é um ato de valorização do profissional e que a SEMADS, pode
repensar esse ato, 2.6 – O Conselheiro Dr. José Eduardo Martinelli comenta que existe o
Ambulatório de Geriatria na Faculdade de Medicina, se comprometeu ajudar e pede
reunião com o Secretário da Saúde , Sr. Luiz Carlos Casarim para unir estas consultas,
pois seriam mais rápidas, o senhor presidente solicita a senhora Claudia Regina Sartori
para intermediar essa reunião entre coordenadoria do idoso, conselho do idoso e
Secretaria da Saúde, 2.7 - O Presidente Milton Calzavara comentou que foi procurado por
um advogado para falar sobre uma associação existente no Centro da Cidade sobre uma
onda de violência , aproveitou para informar que não vai a Brasília na Conferência
Nacional do Idoso por motivos de Saúde e que a Sra. Creusa Neire Cavolli, será
convocada para substitui-lo,2.8 A conselheira Claudia Regina esclareceu que o Fórum do
Aglomerado Urbano das Pessoas Idosas continua atuando e que estará finalizando a
rodada de municípios na cidade de Louveira e que em breve, começara as reuniões na
cidade de Jundiaí, 2.9 – A Coordenadora do Idoso Claudia Regina Sartori fala que o tema
idoso foi capa do Jornal Bom Dia, através de uma reportagem sobre 12ª olimpíada de
redação com o Tema “ O que se lembra meus avos”, coloca ainda que houve uma reunião
no Paço Municipal do Aglomerado Urbano e que criou-se a Câmara Temática do Idoso o
qual ela foi indicada como representante, aproveita para comentar sobre a necessidade
de se fazer visitas para conhecer algumas alternativas de moradia, como a República que
existe no município de Santos e outras alternativas existentes na região, 2.10 – O
Conselheiro Edilson Luiz da Costa alertou para uma intercorrência no NIS , pois muitas
famílias estão largando o idoso na porta do NIS e que alguns idosos ficam perdidos sem
saber o que fazer, 2.11 – A Conselheira Claudia Regina coloca que haverá eleição do
CONSEAS para composição da Sociedade Civil e que as inscrições estão abertas até o
dia 30 de abril de 2016. Nada havendo mais a tratar, o senhor Presidente Milton
Calzavara agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião ás onze horas e quinze
minutos, lembrando que a próxima reunião ordinária próxima reunião doze de maio ás
nove horas no CRIJU – Centro de Convivência do Idoso, na Avenida Dr. Cavalcanti, nº
396 – Vila Arens, sendo assim declarou encerrada a presente reunião. Eu, Jonas
Fernandes Brescansin – 1º Secretário deste Conselho __________ 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
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