4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOSDA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos 09 de junho de dois mil e dezesseis as 9:00
horas no Cras Jardim Tamoio – Rua Manoel Almeida Curado, 137 – Jardim Tamoio–
Jundiaí – S.P. A reunião contou com a participação dos Conselheiros Municipais.
Estiveram presentes, a senhora Claudia Regina Sartori 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
conselheiros titulares,Juliana Oliveira Martinelli, Rosemary Hanai e José Eduardo
Martinelli, e os suplentes Cleuza Neire Cávoli e Eliana Dirce Mauro.O presidente Milton
Calzavara fez a abertura da reunião, agradecendo a todos os presentes, agradece a
coordenadora do CRAS Tamoio, a senhora Alda Orsi por receber tão bem o conselho
em seu território, coloca que é a segunda 2ª reunião descentralizada, a proposta é de
fortalecer as reuniões pois elas são importantes para fortalecer as ações nos territórios
para que os idosos sejam agentes ativos nos bairros, essa gestão optou por realizar
reuniões descentralizadas com o objetivo de estreitar as relações com os orgãos
públicos, sociedade civil, na questão da assistência social e principalmente em relação
a população idosa, aproveitando a presença aqui de municipe e frequentadores do
CRAS, essas reuniões proporcionarão o conhecimento dos trabalhos realizados nos
CRAS, a realidade dos bairros, empodeirar a comunidade para que eles sejam ativos,
sem ficar dependendo só das estruturas públicas, eles poderão fazer a mudança da
realidade do bairro, o conselho é um conselho de direito e não tem estruturas pra isso,
mas se trabalharmos juntos, poderemos fazer a diferença, em nossa última reunião a
secretária da SEMADS apresentou dados que pra nós são importantissimos, o
departamento de vigilância social forneceu dados do cadastro único que chamou a
atenção pelo número de pessoas que estão cadastradas e que foram eles que
procuraram a SEMADS, penso que somos nós que temos que buscá-los através da
comunidade, talvez muitos estejam dependendo desse beneficio e não recebe, creio
que nas instituições de longa permanência teriam direitos e não recebem, além do mais
a idéia é fortalecer os demais conselhos, e trabalharmos de forma integrada, pra isso
essas reuniões descentralizadas são tão importantes, a seguir a coordenadora do
CRAS Tamoio apresenta a equipe técnica de seu território, comenta que o CRAS
atende o jardim Tamoio e todos os bairros a sua volta, Vila Nambi, Vila Rui Barbosa,
Jardim Pacaembu, Vila Santana, Colonia, Ivoturucaia, Cidade Nova e começando a
atender alguns bairros do Caxambu, comenta que o CRAS Tamoio foi inaugurado em
2011, esse ano estão centralizando o plano de trabalho e expandir e estão começando
a fazer uma rede intersetorial entre a saúde, educação e algumas entidades, na região
tem o CESPRON, estamos carentes de entidades nessa região, a população daqui é
muito grande, só em uma UBS tem 20 mil pessoas, temos hoje 04 unidades básicas
que fazem parte da nossa região, nossa região tem bastante idosos acamados,
bastante situações que vem da promotoria, nosso território é uma região problemática
por ter muitos tráficose drogas, sub moradias, várias casas no mesmo terreiro, o bairro
de Ivoturucaia é estilo zona rural, as casas são distantes uma das outras, Jardim

Pacaembu e Colonia, são bairros mais antigos e possui uma população grande de
idosos, nosso trabalho é principalmente trabalhar com vinculo familiar,através
do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e serviço de
Fortalecimento de Vínculos realizado através das oficinas, nossa equipe não é muito
grande, temos 02 assistentes sociais, um educador social e um psicologo, mas
estamos ampliando as atividades,hoje as oficinas são realizadas aqui no CRAS e
também em pontos externos, como Vila Dignidade, Ivoturucaia, Vila Nambi,
totalizando10 oficinas semanais, o psicólogo Valdemar explica que está atuando no
CRAS a um mês, mas que começou a fazer um mapeamento dos idosos do território,
esclarece que é apenas uma prévia, pois ainda não conseguiu todas as informações
das UBS, pontua que segundo o IBGE de 2010 a população de idososna região do
Jardim Tamoio é de 4.861, e que a faixa maior de concentração desses idosos é de 60
a 64 anos, esclarece que até o momento coletou dados somente da UBS Rui Barbosa
e apurou 1.142 idosos, sendo 15 acamados , a UBS Ivoturucaia passou o número de
36 acamados e 40 semi dependentes, mas falta o número de idosos atendidos,explana
que terminará esse levantamento junto as UBS da Vila Nambi, Colônia e Pacaembu,e
que assim que concluir irá passar esses dados para o Conselho Municipal do Idosos, a
coordenadora do CRAS, a senhora Aldaesclarece que o CRAS faz uma mediação
entre as famílias, e que a região precisa muito de cuidadores de idosos, aproveitao
momento e solicita ao conselho do idoso que se possível, traga o curso de cuidadores
de idosos para o território, pois seria uma fonte de recurso para a familia, Claudia
Sartori pergunta se todos assistiram o vídeo Somos Todos Cuidadores, pois acha
importante todos terem esse conhecimento e a clareza do que é ser cuidador de idoso,
sr. Milton coloca que o conselho tem a preocupação sobre o que é ser cuidador e que
já está agendado uma reunião com a secretária da SEMADS para falar sobre esse
assunto, inclusive pensa em utilizar o dinheiro do FUMDIPI para fazer um programa de
cuidadores de idoso, aproveita para comentar que o COMDIPI tem uma proposta de
rede de proteção que já esta sendo implementada em várias cidades, resultado da
Conferência Nacional de Brasilia, por isso, o COMDIPI esta se movimentando para
criar uma rede de proteção a pessoa idosa, estive conversando na Associação dos
Aposentados, onde a presidente Fé Juncal já deu seu apoio, pensei no ministério
público, na defensoria, coordenadoria do idoso, SEMADS através dos CRAS e outros
orgãos, dia 15 de junho já está ai, que é o dia Mundial de Conscientização da Violência
contra a Pessoa Idosa, nesse dia pensamos em lançar essa rede, o senhor promotor
de justiça, dr. Flaminio coloca que acha a ideiamuito boa e que pode contar com ele, a
seguir o municipe sr. Antonio pede a palavra para agradecer o convite e pontuar que
está muito preocupado com relação a falta de medicamento nas UBS, a conselheira
Elaine Pilon comenta que acha importante colocar que várias pessoas cadastradas nas
UBS pertencem a outros municipios e isso acaba ocasionando a falta de medicamentos
para nossos municipes, por isso é importante que os municipios cuidem de seus
idosos, sr. Milton coloca que é de extrema importante esse assunto e que o COMDIPI
está atento a tudo isso, inclusive pensa em fazer uma sabatinada com os candidatos a
prefeitura de Jundiaí, para saber o que eles pensam sobre esses temas, para isso é
importante o empodeiramento do idoso, só reclamar não resolve o problema, o melhor
é organizar, mobilizar a população do bairro e cobrar essas ações diretamente lá no
paço, dando andamento na reunião, senhor Milton solicita que a conselheira Claudia
Regina de continuidade, onde ela solicita permissão a plenária para colocar como
deliberação a ata do mês de maio, pois devido a problemas da natureza, a pauta foi

encaminhada e esquecido de colocar o item da aprovação da ata, sr. Milton, pergunta a
todos se podem colocar a ata como deliberação, onde todos concordam, após
perguntam se todos receberam por e-mail a ata e se sentem confortáveis para aprovar,
todos os presentes aprovam a ata do dia 12 de maio de 2016, dando continuidade a
reunião sr.Milton procede a leitura da pauta:1- Apresentação da Diretora da Casa
Dos Conselhos, Sra. Maria Angélica, 2 - DELIBERAÇÕES:2.1- Apresentação do
Edital de Convocação da Plenária de Complementação de Mandato - Segmento
Instituição de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, 2.2- Composição Da Mesa
Diretora - Substituição de Coordenador, 2.3- Substituição de Coordenador
Comissão ILPI, 3 – INFORMES, 3.1 - Evento do 3º Encontro de ILPI, 3.2 15/06/2016 - Violência Contra o Idoso, 3.3 - Outros Informes Inscritos. Após a
leitura da pauta, a conselheira Claudia Regina coloca que o item: 1- Apresentação da
Diretora Da Casa Dos Conselhos, Sra. Maria Angélica, não será apresentado pois a
diretora da casa dos conselhos não está presente, pontua que o conselho não foi
avisado sobre sua ausência na reunião, porém irá encaminhar um link por e-mail a
todos os conselheiros para que possam se inscrever se houver interesse para
participar da capacitação de conselheiros que a escola do governo em parceria com a
diretoria dos conselhos estarão realizando nos dias 23 e 30 de junho e 07 de julho,
divididos em duas turmas, 2 - DELIBERAÇÕES:2.1- Apresentação do Edital de
Convocação da Plenária de Complementação de Mandato - Segmento Instituição
de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, a conselheira Claudia Regina pontua que a
comissão eleitoral se reuniu na SEMADS para montar um edital de complementação de
mandato no segmento Instituição de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, pois quando
o COMDIPI tomou posse, ficou faltando um conselheiro titular e um conselheiro
suplente, o edital sendo aprovado, sairá publicado na imprensa oficial do dia 15 de
junho e as inscrições começam no dia 16 de junho e irão até o dia 03 julho de 2016
,através do site do idoso, pontua que a plenária será no dia 12 de julho e a posse na
próxima reunião ordinária dia 14 de julho, sr. Milton pontua que é um procedimento e
que precisa da aprovação para dar andamento na ação, colocado em deliberação
todos aprovam o edital, 2.2- Composição Da Mesa Diretora - Substituição de
Coordenador, a conselheira Claudia Regina explica que é apenas para deixar
transparente a composição da mesa diretora, pois o coordenador eleito, senhor Antonio
Zebber Filho solicitou para sair da composição da mesa diretora e permanecer apenas
como conselheiro e participante de comissão, pontua que mediante esse pedido, a
conselheira Rosemary Hanai foi convidada a participar como coordenadora da mesa
diretora do COMDIPI, onde ela aceitou prontamente, colocado em deliberação todos da
plenária concordaram com a substituição, 2.3- Substituição de Coordenador
Comissão ILPI, a conselheira Claudia Regina pontua que o senhor Edilson Costa
procurou a mesa diretora e solicitou para permanecer na comissão de ILPI apenas
como conselheiro e não como coordenador, aproveitou para indicar a conselheira
Elaine Pilon como coordenadora da comissão de ILPI, sr. Milton coloca que não faz
objeção alguma e que a plenária é quem decide, colocado em votação, todos
concordam com a substituição, finalizando a reunião 3 – INFORMES, 3.1 - Evento do
3º Encontro de ILPI, Claudia Regina pontua que esse evento está sendo organizado
pelas comissões de ILPI, comissão de evento e comissão do FUMDIPI, pontua que o
evento foi marcado na data de 01 de julho de 2016, para conciliar as agendas dos
coordenadores da comissão e o senhor promotor de justiça, dr. Flaminio, senhor Milton
pontua que esse encontro será importante para tentarmos aproximar as entidades de

longa permanência com o conselho do idoso, Claudia Regina explica que o
cronograma foi montado de forma para que a promotoria, a coordenadoria e as
comissões tenham um pequeno espaço para se apresentarem para as entidades, a
senhora Claudia Sartori coloca que acha importante no dia que as entidades tenham
também um espaço para falar e perguntar, aproveita para relatar que conheceu um
dono de restaurante onde ele explicou que vários restaurante se unem para fazer um
pedido uniforme, pontua que acha interessante isso, pois embora sejam concorrentes,
eles se unem para comprar produtos de uso comum para conseguir dessa forma um
preço mais acessível, sr. Milton concorda com ela e comenta que de repente as
instituições de ILPI poderiam se unir e contratar uma nutricionista única, senhor Milton
pontua ainda que já está previsto no cronograma um espaço para as entidades se
manifestarem, pois é muito importante esse encontro para a integração, a conselheira
Priscila pede a palavra e coloca que esta a disposição para assinar estágio de
cuidadores de idosos, pois não adianta fazer o curso e depois não saber como agir, a
conselheira Claudia Regina pontua que acha interessante esse assunto ser colocado
no dia do evento de ILPI, onde a conselheira Priscila concorda, próximo intorme, 3.2 15/06/2016 - Violência Contra o Idoso, senhor Miltoncoloca que o dia15 de junho é
marcado pelo dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e
que o COMDIPI pensou em se colocar a disposição para dar entrevista, pois
precisamos de mídia, ainda neste dia o COMDIPI pensa em lançar oficialmente a rede
de proteção a pessoa idosa, onde até o momento, já esta certo a parceria da
Associação dos Aposentados, ministério público, aqui representado pelo doutor
Flaminio, SEMADS através dos CRAS, irei entrar em contato com outros orgão para
firmarmos essa parceria, ainda no dia 15 o COMDIPI estará promovendo outras ações
para que esse dia seja bem destacado, a Fé Juncal estará fazendo um manifesto em
frente ao INPS, outro informe é que o conselho formou dois grupos de trabalho para
analisar as deliberações da última conferencia, os grupos de trabalhos serão
coordenado pela Rosemary da sociedade civil e subinspetor Denis Berni do poder
público, esse grupo além de analisar as deliberações estarão também verificando
outras informações para que na próxima conferência, o COMDIPI seja visto de maneira
diferente e a sensação de dever cumprido, a senhora Claudia Sartori relata que para o
dia 15 de junho a coordenadoria esteve no EJA – Educação de Jovens e Adultos e
conversou com o professor Ronaldo onde fizeram um curso de formação para os
professores que receberam orientaçõessobre o dia 15 de junho, o EJA estará
trabalhando esse tema o tempo todoem sala de aula, com diversas faixas etárias, e
também no dia 15 a prefeitura de Jundiaí estará fazendo um ato de oficialização do
Protocolo da Rede de Atenção à Pessoa Idosa em Situação de Violência que será
lançado no dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, no 7º Andar do
Paço Municipal ás 14h30 , esclarece que o Protocolo de Rede foi elaborado por
funcionários da Prefeitura num processo iniciado em junho de 2013 e concluído
recentemente, pontua que é um documento com fluxos de encaminhamento e
acompanhamento depessoas idosas em situação de violência ou de suspeita, que vai
auxiliar todos os serviços que atendem idosos, e que essa portaria conjunta foi
publicado na imprensa oficial do dia 08 de junho de 2016, aproveita para convidar o
COMDIPI para esse ato solene, pois acha importante estar todos unidos nesse ato,
sugere para o sr. Milton aproveitar o momento do ato para lançar a criação da rede de
proteção a pessoa idosa, a senhora Claudia Sartori comenta sobre a capacitação que
ocorreu na Escola de Governo sobre “Um novo olhar sobre a velhice: compreendendo

suas necessidades de atendimento e cuidado”, onde ficou evidente que não se deve
infantilizar o idoso, por expressões carinhosas, tipo bonitinho, cheirosinho, dando
continuidade à reunião, 3.3 - Outros Informes, Claudia Regina pontua que a COMAD
– Conselho Municipal Anti-drogas, encaminhou por e-mail o cronograma de atividades
sobre a 2º semana de prevença a drogas, onde fica acordado que o cronograma sera
enviado por e-mail a todos os presentes, a conselheira Maria Irene da Secretaria
Municipal da Educação faz a entrega oficial de um cd contendo as ações que a
educação trabalha com as crianças, em relação a pessoa idosa, a senhora Claudia
Sartori aproveita o momento para compartilhar uma dinâmica de como trabalhar o
estatuto do idoso de maneira lúdica, colocando um artigo do estatuto em uma folha
sulfite 40 e do outro uma figura que demonstre o artigo, desta maneira fica bem
divertida para estudar o estatuto do idoso, todos elogiam a dinâmica.. Nada havendo
mais a tratar, o senhor Presidente Milton Calzavara agradeceu a presença de todos,
lembrando que a próxima reunião ordinária com a gestão 2016-2018, ocorrerá no dia
14 de julho de dois mil e dezesseis às 09 horas, no local a definir pela mesa diretora,
sendo assim declarou encerrada a presente reunião. Eu, Margareth Lessi “2ª
secretária” __________ lavrei a presente ata que, depois de aprovada pela
Assembléia, segue para assinatura do Presidente e demais conselheiros presentes.
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