1º REUNIÃO DO AGLOMERADO URBANO DO
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
05/09/2015 – CIDADE DE CABREÚVA

Ata da 1ª reunião mensal do Conselho Municipal dos Idosos no Aglomerado Urbano, realizado
aos cinco dias do mês de setembro de 2015, na Associação Cultural Beneficente de Cabreúva,
localizado na Avenida do Parque, 241 – Jardim Colina – Jacaré – Cabreúva. A reunião contou
com a participação de 05 cidades do Aglomerado Urbano, estiveram presentes Milton
Calzavara, Claudia Regina M. Oliveira e Antonio Zebber Filho da cidade de Jundiaí, Romeu
Venâncio e Gouveia da cidade de Cabreúva, Yoshimiti Mitsujima, Milka Mitsujima e Rosemary
Aparecida Veronezze Perlini da cidade de Itupeva, Terezinha Pereira Udovic da cidade de
Várzea Paulista, Elisabete Leite da Silva, Esther Pereira Rótulo, Altaíde Alves Lopes, Mário
Rafael de Candia e Esther Pereira Rótulo da cidade de Campo Limpo Paulista, participaram
ainda alguns convidados da cidade de Cabreúva que ajudaram na organização e produção do
almoço, servido após o término da reunião. Romeu Venâncio abriu a reunião, dando as boas
vindas a todos e dizendo que essa é a primeira de muitas outras que virão, pediu a todos os
presentes que se apresentassem e logo após as apresentações, colocou que um dos
objetivos da reunião é a troca de experiências e a socialização de atividades conjuntas, em
seguida, solicitou ao senhor Milton para conduzir a reunião, onde ele disse que esta feliz com
a presença de todos e que lamenta as cidades de Jarinu e Louveira não estarem presentes,
coloca que irá entrar em contatos com essas cidades novamente, pois embora eles ainda não
tenham o Conselho do Idoso criado e formalizado, estão trabalhando pra isso e pensa que
essa reunião poderão auxiliá-los, a senhora Elisabete de Campo Limpo, comenta que o
objetivo dessa reunião é Criar a Câmara Temática do Idoso dentro do Aglomerado Urbano de
Jundiaí, coloca ainda a importância dos conselhos do Idoso terem voz ativa dentro do

Governo, sem ter que depender de articulação da prefeitura, a senhora Milka de Itupeva
comenta que está atrás de uma ata de reunião, onde o prefeito de Itupeva, o senhor Bokalon,
comentou sobre a criação dessa câmara temática, porém até o momento não conseguiu, a
senhora Elisabete disse que discorda da opinião da senhora Milka, pois disse que essa ata
não é tão importante assim e que pensa que dessa reunião, terá que sair um documento para
pressionar e cobrar as prefeituras, a senhora Milka coloca que um município sozinho não
chega a lugar algum, mas que juntos poderão ter forças, o senhor Milton coloca que nesse
momento a reunião não é para cobrar ou pressionar, é fundamental e importante, fortalecer e
estruturar os conselhos, explica que os conselhos são autônomos e co-gestores de suas
ações, cabe aos conselhos provocar e se impor, mas para isso é essencial a união dos
conselhos do Idoso dentro do Aglomerado Urbano, precisamos criar estratégias e unir todas
as áreas, saúde, transporte, educação e assistência social, somente essa união é que fará
com que essa ação dentro do Aglomerado Urbano tenha êxito. A senhora Rosemary de
Itupeva questiona se pela constituição todos os municípios são obrigados a ter o Conselho
Municipal do Idoso, senhor Milton explica que em tese sim, pois as entidades são obrigadas
a ter cadastro junto ao Conselho do Idoso, caso queiram entrar com algum projeto financiado
pelo município, aproveita e coloca a todos os presentes, que é importante sabermos como
está cada conselho dentro do aglomerado urbano, leis, regimento e estruturação, aproveita
ainda para comentar que na cidade de Jundiaí, acontece mensalmente uma reunião no
CIESP, na qual o conselho do idoso não foi convidado, mas ele tem conhecimento que lá se
discutem assuntos referentes a câmara temática de meio ambiente, segurança e assistência
social, por isso estamos lutando para nos incluirmos nesse grupo de reunião de aglomerado
urbano. Romeu Venâncio coloca a importância de se criar fóruns, seminários voltados para a
pessoa idosa, pois a sementinha está sendo plantada. Rosemary coloca que a união é
fundamental para juntos pleitearmos alguma ação, precisamos sim sabermos como estão os
conselhos, o que cada um estão fazendo dentro de seus municípios, pois o idoso precisa se
apoderar dos seus direitos, senhor Milton pontua que é importante realizar a conferência para
ter material para servir de suporte, a senhora Elisabete diz que Campo Limpo Paulista não fez
conferência pois o Conselho de lá, existe apenas a 6 meses e que estão em processo de
construção da Lei, regimento interno e tudo o que for necessário, o senhor Altair de Campo
Limpo Paulista pontua que lá existe um grupo e que de repente podem criar um evento
semelhante a conferência, senhor Milton explica que compete a cada conselho do idoso,
fiscalizar as entidades que trabalham com ILPI – Instituição de Longa Permanência para
Idosos, pois precisamos mostrar ao poder público que estamos realizando de fato essas
ações, a senhora Rosemary coloca que o Conselho do Idoso de Itupeva ao realizar uma
dessas visitas, constatou irregularidades que virou inquérito policial, o senhor Romeu comenta
que em Cabreúva fecharam uma clínica com ajuda de força policial, senhor Milton explica que
é importante realizar essas visitas e se possível com ajuda da promotoria, vigilância sanitária,
coordenadoria do idoso quando houver, assistência social e conselho do idoso, a união é
fundamental para o avanço e objetividade dessas visitas, a senhora Elisabete questiona como
abordar a vigilância ou a promotoria para conseguir essa ação conjunta, Claudia Regina de
Jundiaí pontua que o Conselho do Idoso tem autonomia para solicitar uma reunião com a
vigilância sanitária e também com a promotoria e entregar um oficio solicitando apoio e
participação para realizar essa ação conjunta, pontua ainda que em Jundiaí, o promotor dr.
Flaminio Silveira Junior é muito atuante dentro do Conselho do Idoso, explica que ele participa
de todas as reuniões ordinárias e sempre que possível nos eventos realizados pelo conselho,

essa parceria dá certo em Jundiaí, senhor Milton explica que em uma dessa visitas de ILPI, o
promotor fechou uma clinica que os idosos que estavam lá, foram transferidos para outras
instituições a pedido do promotor, senhor Romeu pergunta sobre o CEPAI de Jundiaí, senhor
Milton explica que o CEPAI está sendo terceirizado pela Cidade Vicentina de Jundiaí e que
esse assunto pode ser esclarecido em outra reunião, talvez com a presença de algum técnico
da SEMADS. Romeu solicita a todas as cidades presentes que no próximo encontro, tragam
cópia do regimento interno e também as propostas que foram tiradas das conferências
realizadas em cada município. Claudia Regina comenta sobre a 18º Semana do Idoso em
Jundiaí, convida a todos os presentes para participarem da ação que o COMDIPI estará
realizando no dia 20 de setembro no Jardim Japonês no Parque da Cidade, explica que após
a caminhada irá acontecer o piquenique, onde cada pessoa deverá colaborar com um
prato,em seguida é distribuído o folder da semana do idoso, a senhora Rosemary comenta
que em Itupeva a semana do Idoso irá começar no dia 26 e que até o momento não tem
material para distribuir, porém irá encaminhar o convite por e-mail para cada cidade do
aglomerado urbano. Romeu Venâncio comenta que essa reunião poderá acontecer a cada 20
dias, colocado em votação, a maioria opta por reunião mensal, após alguns debates, fica
decidido que a próxima reunião acontecerá em Jundiaí, no dia 10 de outubro das 09 às 12h,
o local será definido e enviado por e-mail.Claudia Regina sugere que cada município prepare
uma apresentação de 15 minutos, senhor Milton coloca a todos que irá encaminhar por e-mail
um esboço para facilitar a criação dessa apresentação. Romeu coloca que precisa eleger
nesse momento alguém para registrar a reunião. Rosemary comenta que mediante o fato de
Claudia Regina estar anotando, pensa que nesse momento, não precisam escolher ninguém,
todos concordam e ficam decidido que Claudia Regina é a secretária desse grupo. Não tendo
nada mais a ser discutido ou deliberado, senhor Milton declarou a reunião encerrada, e eu
Claudia Regina Martins de Oliveira, lavrei a presente ata, que depois de aprovada pela
plenária, segue para assinatura de todos os presentes.

