15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018
Ata da 15ª Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos oito de junho 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
Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, além de outros convidados, conforme
lista de presença assinada. Justificaram ausências as conselheiras: Cleusa Neire Cávoli,
Juliana Oliveira Martinelli, Adriana Facioni Amélio, Alda da Cruz Pinheiro, quem as estava
representando era o senhor João Carlos Antonio. O presidente do Conselho, Senhor Milton
Calzavara, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e passou à leitura da pauta 01
– Deliberação 1.1 – Verba do FUMDIPI para elaboração da Cartilha das Pessoas Idosas
do Município de Jundiaí e Estatuto e Lei nº 8129 de 26 de dezembro de 2013. 02 –
Inscrições para Informes Gerais. 03 – Aprovação da ata do dia 11/05/2017. 04 –
Comissões Temáticas. 05 – Projeto Saúde e Envelhecimento em Jundiaí. 06 –
Contratos vagas para idosos. 07 – Semana do Idoso. 08 – Projeto do CRIJU: Itinerário
da Terceira Idade – ônibus. 09 - Informes Gerais. Passando ao item da pauta 02Inscrições para Informes Gerais, houve as seguintes inscrições: Vitório Ângelo Durigati,
Dênis Fernando Berni, Eliana Dirce Mauro, Antonio Zebber Filho, Jonas Fernandes
Brescansin, Milton Calzavara. O visitante Senhor Deodato Mattos Prado, Presidente da
Associação Espírita Beneficente Lar do Idoso de Jundiaí e a Assistente Social Senhora Heny
Vieira Morau solicitaram a palavra. O Senhor Deodato Mattos Prado inicia falando que a
Associação comprou um imóvel onde será a nova sede, e que também comprou um terreno
onde pretendem construir um futuro Lar, Associação Espírita Beneficente Lar do Idoso de
Jundiaí existe desde 2005, coloca ainda que as suas ações ainda são desconhecidas, coloca
que quem coordena as ações é a Assistente Social Senhora Heny Vieira Morau. Dando
continuidade ao item da pauta 03 – Aprovação da ata do dia 11/05/2017, o Senhor
Presidente fala que a ata foi encaminhada por e-mail com antecedência, pergunta à plenária
se algum conselheiro tem algo a acrescentar ou a modificar e, não havendo manifestações,
coloca a ata em deliberação - sendo aprovada, seguiu para a assinatura dos presentes.
Passando ao item da pauta 01 – Deliberação 1.1 – Verba do FUMDIPI para elaboração
da Cartilha das Pessoas Idosas do Município de Jundiaí e Estatuto e Lei nº 8129 de 26
de dezembro de 2013 o Senhor Vice-Presidente Dênis Fernando Berni coloca que a Cartilha
está quase pronta, faltando incluir apenas endereços dos Centros de Referência da
Assistência Social, das Unidades Básicas de Saúde, foi sugerida a inclusão dos Pólos
Esportivos, Organizações da Sociedade Civil que tem trabalho com o idoso; a Conselheira
Senhora Marilu Batista Barreto Costa coloca que o SUS já tem uma cartilha onde são
colocadas as unidades e a área de abrangência, então, para não ficar muito extenso, sugere
colocar apenas as 37 (trinta e sete) unidades com suas localizações e orientações. O Senhor
Dênis vai procurar os setores para colher as informações faltantes. O Senhor Presidente
Milton Calzavara coloca também a necessidade de se imprimir mais exemplares do Estatuto,
com a Lei nº 8129 de 26 de dezembro de 2013. Esse material poderá ser distribuído durante
as atividades da semana do Idoso. Colocada em deliberação, a confecção das Cartilhas com
a verba do FUMDIPI foi aprovada por unanimidade. Passando ao item da pauta 04 –
Comissões Temáticas o Senhor Presidente Milton Calzavara informa que existem 02(dois)
cargos da Mesa Diretora em aberto, necessitando serem preenchidos, secretario titular e
tesoureiro suplente. Não havendo quem se manifestasse, voltou a frisar a importância da
participação dos conselheiros. Passou ao item da pauta 05 – Projeto Saúde e
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Envelhecimento em Jundiaí - o Senhor Presidente Milton Calzavara coloca que o projeto é
em parceria com a Faculdade de Medicina e que a liberação tem passado por várias
questões e intercorrências, solicita a Conselheira representante Dayane Aparecida Pereira
Martins, que esteve presente na reunião com a Unidade de Gestão da Promoção da Saúde
para falar sobre o projeto; a Conselheira coloca que a reunião foi realizada na DAS e a
senhora Jane, responsável pelos convênios, também presente, avaliou o projeto como
relevante, de importância para o Município. O projeto está sendo encaminhado dentro da
Saúde para aprovação das ações a serem realizadas nas unidades. O Dr. José Eduardo
Martinelli ressalta que se trata de um trabalho de pesquisa que será citado na literatura
Nacional e Internacional - a única pesquisa existente, já defasada, é a do Município de
Catanduva, sempre citada – portanto, esta tentando encaminhar o Projeto para a FAPESP
para obtenção de verba, mas, pela relevância e importância para os alunos, com dinheiro ou
sem, a pesquisa será realizada. O valor pleiteado ao COMDIPI se destina ao processo de
coleta de dados – divulgação e acesso aos bairros sorteados, porém existem entraves de
natureza burocrática relativos à licitação. Senhor Luiz Zambon, Diretor do Departamento de
Apoio aos Conselhos e Entidade sugeriu que se faça um oficio colocando as necessidades e
os entraves encontrados. O Senhor Promotor de Justiça Doutor Flamínio Silveira Amaral
Júnior mostrou-se indignado com a estrutura engessada da Prefeitura Municipal que, com
sua lentidão, desprestigia e até inviabiliza ações tão importantes para o Municipio. O Doutor
José Eduardo Martinelli coloca ainda que a Faculdade de Medicina não poderá receber a
verba, vai ser através do Instituto Jaime Cintra. A Senhora Rosemary Hanai lembrou a
sugestão da Coordenadora do Fumdipi, Senhora Juliana Martinelli, de realizar a chamada
apenas para a coleta de dados, já que o trabalho de tabulação e classificação dos dados
será feito pelos alunos da Faculdade de Medicina com ou sem verba. O Presidente Milton
Calzavara solicita que conste em ata que o COMDIPI é favorável ao projeto, fala apoiada
pela plenária. Passando para o item da pauta 06 – Contratos vagas para idosos, o Senhor
Presidente Milton Calzavara tomou conhecimento através de uma noticia nos jornais que o
orçamento do Poder Público está sendo onerado com 08(oito) contratos com vagas para os
idosos. Coloca ainda que o COMDIPI não tem conhecimento destes contratos, e que precisa
tê-los em mãos. O Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior diz que o
poder público deve ser a porta de entrada, ofertar as vagas, estar atento as necessidades
crescente, antecipar-se, evitando a judicialização, que onera os encargos. Diz também que
o COMDIPI deve ficar atento, controlando o numero de vagas oferecidas de ano a ano. O
ouvinte Jair Malinverni fala que o Poder Público e a sociedade têm preconceito em gastar
dinheiro com o idoso, salienta que há 14 anos está reinvidicando República. O Dr. José
Eduardo Martinelli coloca que sua Clínica tem um contrato com a Saúde que de 08(oito)
vagas passou para 06(seis). Ficou determinado pela plenária que os Gestores da Saúde e
Assistência e Desenvolvimento Social deverão apresentar os contratos em reunião na
Plenária de agosto. Neste momento, o Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral
Júnior solicitou um espaço para pauta colocando sobre pacientes com problema psiquiátricos
internados em clínicas de repouso e nas Organizações da Sociedade Civil; o Dr. José
Eduardo Martinelli esclarece que e preciso distinguir pacientes psiquiátricos e pacientes com
Mal de Alzheimer. O paciente com Alzheimer, em algum momento, pode ter surto psicótico
que podem ser controlados com medicamentos - o próprio médico da Instituição pode atuar e
resolver o problema; diz ainda que a demência leva as alterações graves de comportamento,
faz parte da doença; o Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior diz que a
questão é mais simples, o Lar Nossa Senhora das Graças e a Cidade Vicentina Frederico
Ozanam precisa talvez de orientação, o Dr. José Eduardo Martinelli diz que os dois médicos
que estão no Lar Nossa Senhora das Graças foram seus alunos e tem orientação. A
Conselheira Senhora Marilú Batista Barreto Costa fala que, para paciente sabidamente com
surto psicótico, esquizofrenia ou outros tipos de psicose, ha uma rede especifica para
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encaminhamento. Exemplo em Tapira, o hospital com alguns idosos internados. O Dr. José
Eduardo Martinelli diz que em 1980 foram instintos os hospitais psiquiátricos – Franco da
Rocha – hoje tem ainda 900(novecentos) internos que não encontraram as famílias; hoje não
tem como dizer não consegue controlar hoje é função da família, mas estes pacientes estão
envelhecendo, o CAPS encaminha para a Faculdade de Medicina para o tratamento. A
Conselheira Senhora Marilú Batista Barreto Costa informa que tem uma equipe especializada
no Hospital São Vicente de Paula para pacientes com surtos psicóticos e 15 leitos, mas que
as Entidades têm que chamar a ambulância para levar estes pacientes com surtos. Ficou
decidido em plenária que será feito um oficio para a Unidade de Gestão da Promoção da
Saúde solicitando informações sobre o fluxo e rede de apoio que o município oferta para
paciente com saúde mental comprometida e o fluxo de encaminhamento para paciente que
não tem familiar. Passando para o item da pauta 07 – Semana do Idoso o Senhor Vitório
Ângelo Durigati Assessor da Assessoria de Políticas para Idoso coloca que a Semana do
Idoso será entre os dias 21 a 27 de setembro e que está estruturando a semana: que no dia
21 de setembro, por ocasião da abertura, será no Paço Municipal e o encerramento será dia
27 no Polytheama; coloca que já teve uma reunião com a Mesa Diretora do COMDIPI para
alinhavar algumas ações. Falou ainda do dia 15 de junho dia Mundial do Combate da
Violência contra o Idoso, que terá uma ação junto com o COMDIPI no dia 14, no CRIJU,
onde o vice-presidente Dênis Fernando Berni e o Conselheiro Doutor João Carlos Martinelli
farão palestras sobre o tema. Passando para o item da pauta 08 – Projeto do CRIJU:
Itinerário da Terceira Idade – ônibus, a Conselheira do COMDIPI e Coordenadora do
CRIJU Senhora Eliana Dirce Mauro, esclarece que o referido projeto esteve em
funcionamento até dezembro de 2016 e para o ano de 2017 sobrou uma verba de R$
5.000,00. Foi feita a licitação, mas, como a empresa que ganhou extinguiu o contrato, tem
uma orientação de que vão abrir nova licitação. Passando para o item da pauta 09 Informe Gerais: 1- O ouvinte Jair Malinverni solicitou a palavra e coloca o seguinte
problema: mora na Cidade Vicentina Frederico Ozanam diz que a maioria são pessoas
normais, mas tem idosos psicóticos que agridem outros idosos residentes, exemplifica que
ele sofreu agressão com taco de beisebol, que uma idosa pegou uma faca para espetá-lo,
outros estão roubando coisas. Solicita que tais pacientes sejam transferidos a outra área, e
não convivendo com os demais, trazendo riscos a outras pessoas; 2 – O Presidente Milton
Calzavara coloca que foi convidado a participar em reunião na Prefeitura Municipal e não
sabia o assunto, ficou sabendo quando chegou à Prefeitura que a pauta em questão era a
elaboração do PPA, tinha lideres de comunidade, o único representante de Conselho era o
COMDPI, diz que falou pelo Conselho. Nada havendo mais a tratar, o Presidente, Sr. Milton
Calzavara, declarou encerrada a presente reunião e eu, Sonia Maria Ferraz Assistente Social
e "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:

Jonas Fernandes Brescansin_________________________________________________
Sabrina Rafaela Silva Campos________________________________________________
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Antônio Zebber Filho________________________________________________________
Rosemary Hanai____________________________________________________________
Dênis Fernando Berni________________________________________________________
Vitório Ângelo Durigati _____________________________________________________
Eliana Dirce Mauro __________________________________________________________
Lucinéia Granja Volpiani_____________________________________________________
Marilu Batista Barreto Costa__________________________________________________
Dayane Aparecida Pereira Martins_____________________________________________
José Eduardo Martinelli______________________________________________________
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