13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018
Ata da 13ª Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos seis de abril de 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 Luiz
Zambon, Diretor do Departamento de Apoio aos Conselhos e Entidades; Senhor Vitório
Ângelo Durigati, Assessor de Políticas para o Idoso; Alexandra Bonavito Timelli docente do
SENAC; o Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, além de outros
convidados, conforme lista de presença assinada. Justificou a ausência a Conselheira:
Cleuza Neire Cávoli. O presidente do Conselho, Sr Milton Calzavara, abriu a reunião
agradecendo a presença de todos na reunião ordinária. Seguindo a reunião, prosseguiu com
a leitura da pauta 01 – Inscrições para Informes Gerais. 02 – Aprovação da ata do dia
09/03/2017. 03 – Recomposição da Mesa Diretora e Comissões. 04 – Cronograma de
Reuniões nos Territórios. 05 – Deliberação Secretária Administrativa/Assistente Social
acompanhar junto com o Órgão Gestor o Monitoramento dos Convênios. 06 - Informes
Gerais. Dando continuidade ao item da pauta 01- Inscrições para Informes Gerais, houve
as inscrições do Senhor Presidente Milton Calzavara, da Senhora Alexandra Bonavito Timelli
docente do SENAC.Passando para o item da pauta 02 – Aprovação da ata do dia
09/03/2017: O senhor Presidente coloca que a ata foi encaminhada por e-mail com
antecedência e as alterações sugeridas por e-mail foram devidamente efetuadas, pergunta à
plenária se algum Conselheiro tem algo a acrescentar ou a modificar e, não havendo
manifestações, o Senhor Presidente Milton Calzavara coloca a ata em deliberação, sendo
aprovada, seguiu para a assinatura dos presentes. Passando para o item da pauta 03 –
Recomposição da Mesa Diretora e Comissões o Senhor Presidente Milton Calzavara fala
da necessidade urgente de recompor a Mesa Diretora e Comissões, solicita que os
Conselheiros interessados em compor as Comissões que entre em contato com a Secretaria
Administrativa do Conselho. Questiona o Senhor Luiz Zambon, Diretor do Departamento de
Apoio aos Conselhos e Entidades como está à indicação do Gabinete, esclarece que está
sendo resolvido e uma das indicações é o Assessor de Políticas para o Idoso Senhor Vitório
Ângelo Durigati presente na reunião. O Senhor Vitório Ângelo Durigati se apresentou
colocando que é uma área que gosta e ficou feliz pela indicação. Outra apresentação foi da
Conselheira Maria Natalina Picchi, suplente da Unidade de Gestão da Educação, coloca que
é um grande desafio, mas que no CEMEJA tem alunos de 30 anos a 70 anos. Apresentaramse também as Conselheiras: Dayane Aparecida Pereira Martins da Unidade de Gestão da
Saúde e Adriana Faccioni da Unidade de Gestão da Cultura. Passando para o item da
pauta 04 – Cronograma de Reuniões nos Territórios a Conselheira Eliana Mauro convida
os conselheiros para participarem das reuniões. Coloca que solicitou a Diretora de Proteção
Social Básica marcar as reuniões com o CRAS. Salienta que já foi feita uma reunião com o
CRAS e a Rede na região da Vista Alegre e Jardim Tamoio. Passando para o item da pauta
05 – Deliberação Secretária Administrativa/Assistente Social acompanhar junto com o
Órgão Gestor o Monitoramento dos Convênios o Presidente Milton Calzavara coloca que
o COMDIPI financia quatro projetos e necessita fazer o monitoramento destes convênios
junto com a Unidade Gestora da Assistência e Desenvolvimento Social – UGADS assim a
proposta é que a Assistente Social Sonia Maria Ferraz que também faz parte da Secretaria
Administrativa do COMDIPI acompanhar a técnica do monitoramento da UGADS. Colocada
em aprovação para a plenária que aprovou. O Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira
Amaral Júnior colocou que anualmente faz uma escala para fiscalização das Entidades junto
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com a Vigilância Sanitária e o COMDIPI, pois o olhar do Conselho é muito importante. O
Presidente coloca que hoje o Conselho se preocupa com as realizações das atividades
externas e internas das Entidades. Coloca ainda que a fiscalização deverá ser mais intensa
tanto nas particulares como nas filantrópicas. A Conselheira representado a Unidade de
Gestão da Cultura Adriana disse que a Unidade tem opções gratuitas que podem ser levadas
para o bairro. A senhora Orlinda coloca que o CELET procurou uma Clinica particular para
levar um projeto, mas eles nem deram retorno. A senhora Alexandra Bonavito Timelli do
SENAC que quando leva alguma atividade eles podem sentir a alegria dos idosos, citou
como exemplo uma atividade desenvolvida no Lar Nossa Senhora das Graças. A
Conselheira Juliana coloca que tem que ver as atividades adaptadas aquele espaço, cita o
exemplo que no Instituto de Geriatria e Gerontologia Comendador Hermenegildo Martinelli
Ltda tem a UNIP – Curso de Fisioterapia com 30 alunos estagiando as de terças e quintas
feiras, que é valido para a Instituição, lembrando sempre de adaptar as atividades pois cada
perfil é diferente do outro. O Senhor Luiz Zambon, Diretor do Departamento de Apoio aos
Conselhos e Entidades coloca que tinham idosos fazendo atividades adaptadas e mais de
trinta por cento deixaram de procurar com freqüência a UBS. Passando para o item da
pauta 06 - Informes Gerais 01- Alexandra Bonavito Timelli docente do SENAC de Jundiai
responsável pelo Curso de Podologia, Massoterapia e outros curós como estética e
enfermagem, coloca a disposição das Entidades esclarece que para a equipe ir ao local
precisa ser agendado com antecedência de 02 meses é sem custo, salienta que o aluno
precisa conhecer o outro lado da realidade deste público. Coloca ainda que para as alunas
irem até o local o SENAC disponibilizou o material e não o passe para o aluno. Para que o
idoso vá ao SENAC ele tem um custo de R$ 10,00. Coloca que realizam uma ação na UBS
da Agapeama e UBS Jardim Tamoio. 02- O Senhor Presidente Milton Calzavara coloca que
participou junto com a Conselhiera Rosemary Hanai de uma reunião no INSS sobre o
Beneficio de Prestação Continuada – BPC. 03 – Fala ainda de uma reunião que teve com o
gerente do Banco do Brasil onde este propôs uma captação de recursos, mas que ao avaliar
que o Conselho não terá condições de implantar a ação, dar uma devolutiva que não tem
interesse. 04 – Comunica que foi ao Debate sobre as mudanças que deverão ocorrer na
Previdência Social no Centro Comunitário da Vila Hortolândia, coloca que seria importante
esse debate nas comunidades. Nada havendo mais a tratar. Nada havendo mais a tratar, o
Presidente Senhor Milton Calzavara declarou encerrada a presente reunião. Eu, Sonia Maria
Ferraz, Assistente Social e "secretária ad hoc” __________ 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_____________________________________________________
Jonas Fernandes Brescansin________________________________________________
Antônio Zebber Filho________________________________________________________
Rosemary Hanai____________________________________________________________
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Dênis Fernando Berni________________________________________________________
Eliana Dirce Mauro__________________________________________________________
Adriana Facioni ____________________________________________________________
Maria Natalina Paganotti Picchi________________________________________________
Dayane Aparecida Pereira Martins_____________________________________________
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