5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOSDA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos 14 de julho de dois mil e dezesseis as
9:00 horas realizada na Cidade Vicentina Frederico Ozanam - salão de eventos,
situado na Rua Augusto Trevisan, 121 – parque do Colégio, Jundiaí – SP. A reunião
contou com a participação dos Conselheiros Municipais. Estiveram presentes, a
senhora Claudia Regina Sartori e 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
conselheirostitulares Juliana de Oliveira Martinelli, Maria Irene Cassoli David e
MargaretthLessi, justificaram também os conselheiros suplentes Eliane Mazzoli Boni
Calderon e Débora Simone Bichara Ratier. O presidente do conselho Sr. Milton
Calzavara fez a abertura da reunião, agradecendo a todos os presentes e fazendo a
leitura da pauta:1.1Inscrições para Informes Gerais;1.2 Aprovação da ata do dia
09/06/2016;1.3 Escolha de conselheiro para secretário da mesa diretora; 1.4
Definição de contratação de possível empresa para captação de recursos –
FUMDIPI; 1.5 Descentralização de reuniões (setembro – Associação dos
Aposentados novembro - CRAS Novo Horizonte); 1.6- Posse de conselheiro
no segmento – Representantes das Instituições de Defesa de Direitos da
Pessoa Idosa; 2. Informes Gerais; após a leitura da pauta Sr. Milton comunica que
as pessoas que tiverem informes, deverão fazer a inscrição antecipadamente para
melhor organização e desenvolvimento das reuniões, feito as inscrições, passou ao
item1.2 Aprovação da ata do dia 09/06/2016: Foi explanado que a ata foi
encaminhada por e-mail e já feito alguns apontamentos,colocado em deliberação foi
aprovado por unanimidade, dando continuidade na reunião, passa ao item1.3
Escolha do conselheiro para secretário da mesa diretora, a conselheira Claudia
Oliveira, pontua que o senhor Jonas procurou a mesa diretora do COMDIPI, pedindo
a saída da mesa diretora, comentou que sua agenda está lotada e que está
complicado participar das reuniões de mesa diretora e que acha prudente o
COMDIPI ter como primeiro secretário algum conselheiro que possa estar presente
para o bom andamento das ações, sr. Milton pergunta ao conselho quem poderia
estar assumindo esse posto, coloca que poderá contar com o apoio da secretaria do
COMDIPI e com os amigos de mesa diretora, após alguns debates fica definido
como nova secretária da mesa diretora a conselheira Priscilla de Moraes Simões,
continuando, passa-se ao item1.4 Definição de contratação de possível empresa
para captação de recursos – FUMDIPI: Sr. Milton inicia a discussão pedindo ajuda
a todos na busca por recursos financeiros já que agora a questão do idoso está
muito destacada na sociedade, pede auxilio com ideias, sugestões e informações,
cada um na sua especialidade e ressalta ainda que os recursos ficam numa conta
própria e exclusiva do conselho. A conselheira Claudia pontua que fará a leitura do

Termo de Referência para contratação de empresa de comunicação e marketing e
deixa claro a liberdade do conselho em sugerir, complementar ou mudar algo do
termo ,destaca também que a aprovação do documento não quer dizer que a
empresa será contratada imediatamente, o conselho tem liberdade para questionar
qualquer ação que não esteja de acordo com o combinado, explica que esse Termo
será em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA, feitos essas observações a conselheira Claudia, inicia a
leitura do termo e explica que no item 2 foram feitos algumas
contextualizações,onde o Sr. Milton comenta que pediu para acrescentar partedo
Estatuto do Idoso pois as pessoas que vão ler isso precisam saber a que se destina;
segue-se a leitura dos itens, a conselheira Claudia sugere incluir que hoje é possível
fazer doação para os dois conselhos pois antigamente não tinha isso, a conselheira
Fé diz que precisa constar no documento que o objetivo principal é o aumento da
arrecadação de recursos para atender a legislação e sugere tornar o item num
parágrafo único, a conselheira Fé Juncal e a convidada Claudia Regina Sartori
comentam que o documento é operacional e não dá para ficar fazendo a redação do
texto pois isso tomara muito tempo, a conselheira Claudia informa que o Termo foi
encaminhado por e-mail e pede que todos façam a leitura do documento e se
alguém tiver algum apontamento pode encaminhar para o COMDIPI, Sr. Milton
explica que o documento é uma exigência interna para o processo de licitação e
contratação, a conselheira Fé Juncal aponta que a justificativa parece que o termo é
só de comunicação e precisa tornar forte a questão da captação de recursos; na
continuação da leitura a conselheira Claudia pontua que tudo o que for feito, por
exemplo, folhetos, é o conselho que paga, no caso o FUMDIPI mas primeiro passa
para o conselho deliberar; no item deveres Sr. Milton esclarece que é uma parte
técnica e não tem como discutir pois foi retirado da profissão, coisas que teve que
incluir para se ter um resguardo, uma finalidade e conclusão de trabalho, conselheiro
Edilson Luiz da costa sugere a criação de uma comissão específica para isso; no
item Prazo Sr. Milton acha muito longo o prazo de 16 meses e fica esclarecido que
será 4 meses para o final do ano e mais 12 meses do ano de 2017, caso o termo
seja aprovado logo; no item fonte de recursos Sr Milton esclarece que o valor da
contratação ainda está em estudo e ainda e que esse documento está sendo
mostrado a todos para mostrar a transparência e intenção de contratar uma
empresa técnica especializada em fazer captação de recursos já que o conselho não
tem condições de fazer isso e ressalta ainda que temos que monitorar esse
processo de contratação, temos que ter um fluxo, uma proposta de
operacionalização do projeto, o senhor promotor Dr. Flamínio Silveira Amaral Júnior
coloca que todas as obrigações precisam ter sanções e é preciso destacar quais
seriam caso a empresa não cumpra com as obrigações, portanto precisa ver com o
jurídico quais seriam as sanções viáveis em caso de descumprimento com as
obrigações factuais, conselheira Fé Juncal faz um apontamento com relação às
metas da empresa que será contratada deverá atingir no que diz respeito à
arrecadação de recursos financeiros e sugere a inclusão de uma meta a ser
arrecadada. A conselheira Claudia explica a todos os presentes, se acham
interessante investir em uma empresa de captação porque se todos acham
interessante, isto tem que ser deliberado pelo conselho, somente após a deliberação
do conselho é que iniciará o processo para contratação e utilização dos recursos do

fundo, Sr. Edilson diz que há necessidade sim de contratar uma empresa mas
precisa ver a forma de pagamento e a conselheira Rose sugere um incentivo
financeiro para a empresa para que eles corram atrás ou seja, uma porcentagem em
cima do que eles vão captar; Dr. Flamínio Silveira Amaral Júnior coloca que todos
concordam com relação a necessidade de fazer o trabalho e portanto o documento
precisa ser revisto de novo e que o jurídico precisa “peneirar” o documento antes de
traze-lo de novo para ser discutido no conselho e acha interessante a presença da
Dra. Simone do jurídico do SEMADS para esclarecer dúvidas; Sr. Milton ressalta que
o conselho não tem capacidade de realizar este tipo de trabalho e que sobrecarrega
a SEMADS já que eles tem todo o suporte para materiais, reuniões e outros
suportes,uma vez que concordamos em participar junto com o conselho da criança
e do adolescente que teve resultados financeiros positivos recentemente e vejo a
questão da própria divulgação da legislação do imposto de renda, as empresas não
sabem disso e as pessoas físicas muito menos então precisamos começar a divulgar
a nível local e regional o máximo possível e nós temos a possibilidade de arrecadar
recursos financeiros mas falta uma metodologia de trabalho que o conselho não tem
masque podemos ter então estamos buscando um caminho que talvez possa trazer
resultados positivos, a Conselheira Claudia finaliza a discussão explicando que
essa contratação não significa que teremos resultados esse ano, pois até o processo
de licitação se concretizar e a contratação ser efetuada, já estaremos no fim de ano,
então nós, teremos que pensar nessa contratação a longo prazo e nós conselheiros,
teremos que arregaçar as mangas e começar a se mexer, após essa explanação, foi
colocado em votação o termo de Referência, com a afirmativa de todos os
presentes, o Termo de Referência foi deliberado com algumas ressalvas, que deverá
ser incluídas pela secretaria administrativa, próximo item,1.5 Descentralização de
reuniões (setembro – Associação dos Aposentados novembro - CRAS Novo
Horizonte): Sr. Milton Inicia a discussão dizendo que o conselho tem como metas
maiores a de descentralizar as suas atividades e nesta gestão estamos começando
a ir para outros territórios com o objetivo maior de fortalecer e empoderar a pessoa
idosa juntamente com o CRAS, que vem trabalhando cada vez mais neste propósito;
relembra a reunião de Junho realizada no território do Jardim Tamoio e ressalta que
a descentralização é importante para fazer com que a comunidade seja empoderada
e possa lutar por algo e não ficar dependendo somente do governo, a coordenadoria
do idoso, senhora Claudia Regina Sartori reafirma a importância da descentralização
e relembra a participação do Idoso representante do conselho gestor da saúde que
participou da reunião e frisa que tem que deixar claro para a entidade e para o
espaço da prefeitura que a unidade está recebendo o conselho para que chamem
essas pessoas, sugere que na próxima reunião, que será realizada na Associação
dos Aposentados e o pessoal do CRAS precisam saber que é importante a
representação da comunidade do segmento do idoso, senhor Milton pontua que já
levou essa questão para a SEMADS a nível de secretário, com o Sr Rodrigo e com a
nova secretária da SEMADS que passou a questão para o Sr. Denilson , estive
presente numa reunião com todos os coordenadores dos CRAS na SEMADS e eu
falei sobre isso, na presença do Denílson e sensibilizei para que eles fizessem esse
tipo de chamamento de recrutamento desse pessoal idoso, a conselheira Fé sugere
a presença do Presidente Sr. Milton para sensibilizar o seu segmento, a sua região
em torno, senhor Milton coloca que o conselho é de direito e não executivo, não

elabora projetos, não executa ações, ele busca o apoio dos recursos comunitários; a
conselheira Fé continua dizendo que se a gente quer que o conselho se fortaleça,
não pode depender só do poder público mas também de todos os conselheiros que
precisam correr atrás para divulgar o Conselho e suas ações; senhora Fé reforça
ainda que em Setembrotem asemana do idoso e, portanto, temos de trabalhar
bastante para sensibilizar as pessoas a participarem da reunião na Associação dos
Aposentados, sugere a criação de convites, folders pra deixar disponível na
associação pra distribuir entre todos os frequentadores a fim de divulgar o conselho
e suas ações e propõe ao presidente, a conselheira Claudia ficou de providenciar
após o retorno de suas férias, senhora Claudia Regina Sartori expõe a experiência
na Reunião de Rede na vila Hortolândia e que vários bairros da cidade estão se
articulando em redes e agora o Centro comunitário da Vila Hortolândia trocou a
direção e operaram em Junho, na última segunda – feira do mês e vai se repetir no
próximo mês, com representantes das igrejas, de escolas, unidades de saúde,
assistência social do CRAS, penso que o conselho deveria participar das redes,
organizando um fluxo de atendimento nessas redes, a gente desconhece muitas
vezes entidades que não são de alguma forma conveniadas com a prefeitura, e
essas redes são um caminho, pois elas estão se fortalecendo cada vez mais, se
propõe a levantar as datas das reuniões de redes, senhor Milton conclui dizendo que
essa intenção de territórios, de conversar, é um processo que vai sendo construído,
não do dia para a noite, esse fortalecimento dos grupos de idosos, da comunidade,
tem que estar constantemente incentivando, o presidente fecha discussão
convocando a todos no auxílio nesse trabalho de conscientização e sensibilização,
próximo item1.6- Posse de conselheiro no segmento – Representantes das
Instituições de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa: Senhor Milton comenta que
foi feito uma plenária de composição no conselho, realizada na SEMADS no último
dia 12 de julho de 2016, no segmento de direitos de defesa da pessoa idosa, e que
foi eleita a senhora Matilde Zichel Manzato, como conselheira titular e que a vaga de
suplente ainda encontra-se em aberta, por falta de candidatos, pontua que nesse
momenta o COMDIPI, não tem intenção de realizar nova plenária para
recomposição, a menos que seja necessário, solicita a senhora Matilde para se
levantar para que todos possam saber quem é, aproveita e dá as boas-vindas em
nome do conselho, para finalizar passa ao item 2. Informes Gerais;01- Grupo de
Trabalho: Conselheira Rosemary coloca que é muito importante a finalização do
plano de ação municipal, pois o prazo máximo é até setembro, a fim de entrar na Lei
orçamentaria pois caso contrário não dá para utilizar o dinheiro do FUMDIPI, explica
que foi feito uma reuniãoe feito uma divisão em dois grupos para elaboração do
documento, um o Poder público que é coordenado pelo conselheiro Denis, e o outro
da sociedade civil que será coordenador por mim, explica que a próxima reunião
acontecerá no dia 19/07 na guarda municipal as 10h00, e que todos poderão
participar para colaborar na construção desse plano, o presidente Milton ressalta a
importância do plano de ação, realizado a cada dois anos, para que seja uma
estimativa de custo para entrar no orçamento municipal, caso contrário o conselho
não poderá gastar o recurso,02- REDEPI - Rede de Proteção a pessoa Idosa,
senhor Milton comenta que o COMDIPI pensou em uma criar uma redecom o
envolvimento e apoio devárias instituições e órgãos das três instancias, que buscam
atender a demanda de necessidades da pessoa idosa, isso seria no sentido até de

apoiar o protocolo de violência contra o idoso, e ai discutir ações, estratégias da
questão da violência contra o idoso, comenta que já fez alguns contatos de parceria
e que a maioria das pessoas já aderiram, porém como estamos em ano eleitoral,
não parece favorável nesse momento porque pode caracterizar um tipo de influência
política, mediante a essa situação, a REDEPI voltará a ser planejada após a eleição,
provavelmente em novembro de 2016, outro informe é sobre03- Planejamento de
Debate, Senhor Milton, explica que surgiu a ideia de realizar um debate político com
os candidatos a prefeito, não só o conselho do Idoso mas buscar outros conselhos,
por exemplo os que possuem um fundo, e fazer um rol de questionamentos para os
candidatos que será documentado e os candidatos assinariam um compromisso
prévio que se eleito, se comprometerá a executar as ações propostas; isso foi feito
na comissão do Cidadão de Jundiaí, nós fizemos isso com os candidatos, eles
assinaram, foi registrado em cartório e depois nós cobramos algumas ações,
estamos pensando em envolver outros conselhos da SEMADS, o convidado,
senhoJairsugere que o debate seja realizado no salão de eventos da cidade
vicentina, 04 – Senhor Jair Malinverni, comenta que o assunto é sobre Repúblicas
para a terceira idade, cita o projeto de repúblicas para a terceira idade para idosos
de baixa renda cuja lei já foi promulgada em 8 de Maio e aprovada na câmara
contudo foi vetada pelo então Prefeito Miguel Haddad, ressalta que o projeto de lei
retornou para a câmara dos vereadores onde foi recusado o veto , faz a leitura de
um artigo sobre a Lei 5453/2000, comenta que juntou todos os dados e estudos
sobre repúblicas e protocolou na prefeitura, o documento foi encaminhado para a
SEMADS, porém na época alegaram que a prioridade é realizar em condomínio;
desabafa ao dizer que até agora não fizeram nada e ainda, explica que uma
república possui baixo custo para ser realizado eeste projeto pode ser retomado.
Nada havendo mais a tratar, o senhor Presidente Milton Calzavara agradeceu a
presença de todos, lembrando que a próxima reunião ordinária com a gestão 20162018, ocorrerá no dia 11 de agosto de dois mil e dezesseis às 09 horas, no local a
definir pela mesa diretora, sendo assim declarou encerrada a presente reunião. Eu,
Priscilla de Moraes Simões, 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
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