11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018
Ata da 11ª Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos nove de fevereiro de dois mil e dezesete às
09h30 horas no CELMI - Centro de Educação e Lazer para Melhor Idade, situado na
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, a senhora Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Nádia Taffarelo Soares; a senhora Viviane dos Santos Vaceli Diretora da Atenção à
Saúde e o Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior. Além de outros
convidados, conforme lista de presença assinada. Não houve Justificativa de ausência
dos Conselheiros. O presidente do Conselho, Sr Milton Calzavara abriu a reunião
agradecendo a presença de todos na primeira reunião ordinária do ano e também do
refinado café da manhã oferecido gentilmente pelo CELMI – Centro Educação e Lazer
para Melhor Idade. Seguindo a reunião, prosseguiu-se com a leitura da pauta 01Inscrições para Informes Gerais; 02 - Aprovação da ata do dia 08/12/2016; 03 Apresentação da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
04 - Apresentação dos novos Conselheiros indicados pelo Poder Público; 05 Recomposição da Mesa Diretora e Comissões; 06 - Plano de Ação; 07- Indicação
de dois Conselheiros para compor a Comissão Administrativa – conforme artigo
43 da Lei 8129 de 26 de dezembro de 2013. 08 - Informes Gerais. Dando
continuidade ao item da pauta 01- Inscrições para Informes Gerais, houve a inscrição
do Senhor Presidente Milton Calzavara. Passando para o item da pauta 02 Aprovação da ata do dia 08/12/2016: O senhor Presidente fala que a ata foi
encaminhada por e-mail com antecedência e que não teve nenhumas alterações
sugeridas por e-mail, pergunta a plenária se algum conselheiro tem algo a acrescentar
ou a modificar,onde todos sinalizam que a ata está perfeita, senhor Milton coloca a ata
em deliberação, sendo aprovada por todos os presentes, seguindo para a assinatura dos
presentes. Dando continuidade ao próximo item da pauta; 03 - Apresentação da
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: a Secretária
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Nádia Taffarello Soares apresenta
seus Diretores: Cássia Regina C. R. do Prado – Diretora da Proteção Social Básica;
Célia Marques Gonzalez - Diretora da Proteção Social Especial; Maria Brant – Diretora
da Vigilância Social; Solange Colepicolo Leonardi – Diretora do Planejamento
Estratégico; Sergio Hmavallone – Diretor de Gestão Administrativa coloca que a Gestão
do Conselho é vinculado a SEMADS, trabalhar com ações efetivas é necessário
diagnosticar as metas para o Município. A senhora Solange Colepicolo Leonardi –
Diretora do Planejamento Estratégico coloca que o Conselho é um espaço de
construção coletiva, que seria importante ter um Plano Municipal do Idoso por 10 (dez)
anos. Passando para o item da pauta 04 - Apresentação dos novos Conselheiros
indicados pelo Poder Público: a Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social Nádia Taffarello Soares coloca que a SEMADS já indicou as
duas conselheiras a Titular permanece a Eliana Dirce Mauro e como suplente a Eliana
Aparecida Bruini Giacomelli presentes na reunião. A Assistente Social também
Secretaria Executiva do COMDIPI Sonia Maria Ferraz esclarece que as Secretarias: da
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Cultura, do Transporte e Obras já indicaram, mas os indicados não estavam presentes e
nem justificaram a falta, e que está faltando às indicações da Secretária de Educação e
da Secretária da Saúde. A senhora Viviane dos Santos Vaceli Diretora da Atenção á
Saúde coloca que ainda não indicou os conselheiros, pois a gestão está passando por
uma organização e ainda não tem como indicar pessoas comprometidas. Apresentou a
Senhora Andréia Pinto de Souza – Coordenadora da Atenção Básica e Marilú Batista
Barreto Costa – Enfermeira Gestora da UBS do Caxambu. A senhora Marilu Batista
Barreto Costa coloca que na UBS do Caxambu desde 2013 tem um Grupo de Idosos,
ação está desenvolvida em parceria com a Associação Espírita Beneficente Lar do Idoso
de Jundiaí onde é desenvolvido atividades, acompanhamento com uma equipe técnica
de Assistente Social e Psicólogo. A Senhora Andréia Pinto de Souza – Coordenadora da
Atenção Básica coloca que a pedido do Senhor Presidente Milton Calzavara começou
um movimento de procurar espaço, ter fluxo mais resolutivo e a respeito do Projeto da
Faculdade de Medicina a porta de entrada para que pesquisas sejam realizadas é o GIZ,
coloca ainda da questão financeira, do déficit de 100 (cem) milhões, que estão
otimizando os serviços, que a geriatria deverá estar atrelada aos médicos clínicos, pois
estão mais em contato com o idoso, onde o clínico conduza-o dentro das UBS; que
estão reformulando toda a atenção básica à saúde, fazendo um mutirão dentro das
especialidades. A senhora Viviane dos Santos Vaceli Diretora da Atenção á Saúde
coloca que antigamente chegavam nas UBS pacientes com pressão alta encaminhavam
para o cardiologista; diabetes para o endocrinologista estão tentando criar uma novas
cultura de atendimento onde estes ficam em acompanhamento nas UBS, fala ainda que
a grande demanda hoje é pacientes idosos com comprometimento em saúde mental
polimedicado com três ou quatro patologias associada. A Assistente Social e
Coordenadora do CRIJU – Eliana Dirce Mauro coloca os problemas enfrentados com o
espaço no CRIJU, lembrando da reunião que o COMDIPI promoveu junto a Secretária
de Saúde para a liberação do espaço onde funciona o Ambulatório de Geriatria, coloca
que no Complexo Argos, existe um espaço onde funcionava o antigo ambulatório da
ARGOS e parece estar vazio, precisaria marcar uma reunião com o Secretário Municipal
da educação para conversar sobre a disponibilidade do espaço. O Senhor Promotor de
Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior se a Saúde está pensando em novos
planejamentos da atenção básica coloca que o Sudeste tem um know com projetos de
atenção primária. A Diretora de Atenção a Saúde Viviane diz que terá uma equipe
pensando e planejando as ações. O Conselheiro Antonio Zebber Filho coloca parece
estar havendo uma resistência da Secretária de Saúde à proposta do Dr. Martinelli em
levar o Ambulatório de Geriatria para a Faculdade de Medicina. O Dr. Martinelli coloca
que disponibilizaria os residentes, mas a estrutura do Ambulatório de Geriatria deveria ir
todo. Esclarece que a Faculdade de Medicina está com novos ambulatórios na antiga
Faculdade Japy. Outro ponto destacado pelas representantes da Secretária da Saúde foi
à disponibilidade do COMDIPI ir às reuniões regionais. Passando para o próximo item
da pauta 05 - Recomposição da Mesa Diretora e Comissões como ainda o Poder
Público não indicou todos os conselheiros este item passa para a próxima reunião.
Passando para o item 06 - Plano de Ação O vice-presidente do Conselho Dênis
Fernando Berni coloca tem idéias para a Revista se for lançada na Semana do Idoso,
acha que este ano poderia trazer artigos como: República do Idoso; Segurança Pública
pois existe muitos idosos morando sozinhos; coloca ainda que no final do ano passado
fez sua monografia com outros 03(três) colegas referente a idosos poderiam
disponibilizar para publicar na Semana do Idoso. Passando para o item 07- Indicação
2

de dois Conselheiros para compor a Comissão Administrativa – conforme artigo
43 da Lei 8129 de 26 de dezembro de 2013. 08 o Senhor Presidente Milton Calzavara
coloca que como estão faltando indicações do Poder Público deixará este item para
quando compor o Conselho. Passando para os Informes Gerais: O senhor Milton
Calzavara lembra que a reciclagem dos motoristas é uma pauta importante que deverá
ser retomada. O Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior questiona
senão seria o momento de retormar o assunto. 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______________________________________________
Sabrina Rafaela Silva Campos_____________________________________________
Antônio Zebber Filho_____________________________________________________
Cleuza Neire Cávoli______________________________________________________
Matilde Zichel Manzato___________________________________________________
Eliana Dirce Mauro______________________________________________________
José Eduardo Martinelli__________________________________________________
Dênis Fernando Berni____________________________________________________
Sandra Maria Aoki_______________________________________________________
Eliana Aparecida Bruini Giacomelli_________________________________________
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