20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOSDA
PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018

Ata da 20ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - COMDIPI Biênio
2016/2018, realizada aos nove de novembro 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 os conselheiros:
Juliana Oliveira Martinelli (Titular), Eliana Dirce Mauro (Titular), Renata Stacksleth (Titular), Dayane
Aparecida Pereira Martins (Suplente). O senhor presidente do Conselho, Milton Calzavara, abriu a
reunião agradecendo a presença de todose passou à leitura da pauta: 01 - Inscrições para
Informes Gerais; 02 - Aprovação da ata da Reunião Ordinária do dia 19/10/2017; 03 - Diretoria
de Vigilância Social - UGADS; 04 - Captação de Recursos; 05 - Oficio da Promotoria de Justiça
de Jundiaí; 06 - Prestação de Contas - Relatório dos Conselheiros; 07 - Formação da Comissão
Eleitoral para a Gestão 2018-2020; 08 - REDEPI – Rede de Defesa e Proteção ao Idoso; 09 –
Informes Gerais. Dando início pelo item 01 - Inscrições para Informes Gerais: Os conselheiros
Milton Calzavara e o ouvinte Luis Augusto Zambon se inscrevem para informes gerais. Seguindo 02 Aprovação da ata da Reunião Ordinária do dia 19/10/2017: Coloca para aprovação, a ata do dia
19/10/2017 foi aprovada, por unanimidade. Próximo item 03 - Diretoria de Vigilância Social UGADS: A diretora do Departamento de Vigilância Social da Unidade de Gestão de Assistência e
Desenvolvimento Social - UGADS, Maria Brant de Carvalho Falcão, dá inicio a sua apresentação
dizendo que o trabalho do departamento é monitoramento das ações da Unidade, que através das
demandas identificadas conseguem propor ações. Comenta que o Cadastro Único é o carro chefe do
trabalho do Departamento, uma vez que todas pessoas cadastradas são o público alvo da
Assistência Social e após inseridas passam a ter direito e acesso a diversos programas sociais, como
Bolsa Família, ID Jovem, sobre Habitação, etc. Coloca que solicitou uma pauta no Conselho para
apresentar o Benefício de Prestação Continuada - BPC, criado pela Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), que é um benefício da Assistência Social operado pelo INSS - Instituto Nacional do
Seguro Social. Este benefício assegura o pagamento de um salário mínimo mensal a famílias com
até três salários mínimos ou que tenham pessoas assistidas por programas sociais, e é destinado a
idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência que não tenham meios de garantir o próprio
sustento. Informa que desde de Janeiro há uma mobilização para garantir o cadastramento até
Dezembro de mais pessoas e que receberam uma relação de dois mil idosos que precisam estar no
cadastrados, se não o Benefício poderá ser suspenso. A mobilização em Jundiaí está através das
equipes dos Centros de Referencia de Assistência Social -CRAS e mutirões nos territórios. Explica
que a importância desse cadastro está na possibilidade traçar o perfil da população de Jundiaí, e que
está a disposição para retornar no Conselho fazendo apresentação dos dados. Coloca que em caso
de conflito de informações a Receita Federal e o Tribunal de Contas solicita que uma visita seja feita
na família. Finaliza dizendo que até o momento não recebeu nenhuma prorrogação do prazo, que até
Dezembro deste ano todos os idosos terão estar cadastrados e pessoas com deficiência até
Dezembro de 2018. O Promotor Doutor Flamínio Silveira Amaral Júnior coloca que em casos de
perda do beneficio por alguma informação errada, algum equivoco na hora do cadastro o Judiciário
está aberto para resolver. A senhora diretora diz que a possibilidade de acontecer erros no momento
do cadastro é possível, mas estamos o tempo todo tentando que menos equívocos sejam feitos.
Passe-se ao item 04 - Captação de Recursos: O senhor presidente informa que esteve reunido com
o Prefeito e empresários da cidade falando sobre a importância da destinação de recurso. Informa
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também que está sendo elaborado um folder para distribuição aos empresários e seus funcionários.
Seguindo item 05 - Oficio da Promotoria de Justiça de Jundiaí: O senhor presidente informa que o
Conselho recebeu um Oficio da Promotora Ana Beatriz S. S. Vieira sobre uma posição do COMDIPI a
respeito do transporte público coletivo. Comenta que já foram feitas reuniões e solicitações junto a
Promotoria entre o COMDIPI em conjunto com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência para
capacitação dos motoristas. O senhor Promotor sugere que veja se este Conselho também recebeu a
notificação para que façam a resposta em conjunto Após discussões, os conselheiros deliberam para
que a resposta seja entre os dois Conselhos e com a Assessoria da Pessoa com Deficiência. Passase ao item 06 - Prestação de Contas - Relatório dos Conselheiros: O senhor presidente informa
que foi solicitado a todos Conselheiros, através de Email, que apresentem um breve relatório da
Gestão 2016-2018. Como apenas um Conselheiro encaminhou, gostaria que o Conselho desse
alguma sugestão. O Diretor do Departamento dos Conselhos, Luiz Augusto Zambon sugere que a
solicitação seja encaminhada diretamente ao Gestor que indicou o conselheiro, ficando deliberado
desta forma. Próximo item 07 - Formação da Comissão Eleitoral para a Gestão 2018-2020: O
senhor presidente coloca que haverá necessidade de mais pessoas na Comissão formada na última
Reunião para organizar a Eleição da próxima Gestão. O senhor presidente se dispõe participar e
como indicação da plenária o senhor Luiz Augusto Zambon. Próximo item 08 - REDEPI – Rede de
Defesa e Proteção ao Idoso: O senhor presidente faz a leitura da proposta para criação da Rede de
Defesa e Proteção ao Idoso, conforme deliberado na última Reunião. Após leitura, fica deliberado que
o texto será encaminhado ao Órgão Diretivo para análise dos representantes, incluindo o 49º
Batalhão de Polícia Militar. Seguindo item 09 – Informes Gerais: Os informes foram apresentados
durante a reunião, pelo senhor presidente sobre a criação da REDEPI e pelo Luiz Augusto Zambon
quando se dispôs a participar da Comissão Eleitoral. Nada havendo mais a tratar, o Presidente, Sr.
Milton Calzavara, declarou encerrada a presente reunião. Eu, Nínive de Paula Bueno, "secretária ad
hoc” __________ lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada pela Assembléia, segue para
assinatura do Presidente e demais conselheiros presentes.
Milton Calzavara
Presidente do COMDIPI – Jundiaí

Conselheiros Presentes:

Sabrina Rafaela Silva Campos_________________________________________________
Antonio Zebber Filho_________________________________________________________
Rosemary Hanai_____________________________________________________________
José Eduardo Martinelli_______________________________________________________
Vitório Angelo Durigati________________________________________________________
Rosemary Tonetti Baialuna____________________________________________________
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