17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018
Ata da 17ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - COMDIPI Biênio
2016/2018, realizada aos Dez de Agosto 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. O presidente do Conselho, Senhor Milton
Calzavara, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e passou à leitura da pauta: 01 –
Inscrições para Informes Gerais; 02 – Deliberações: 2.1 – Aprovação da ata da Reunião
Ordinária do dia 13/07/2017 e Reunião Extraordinária do dia 19/07/2017; 2.2 – Indicação de 02
(dois) Conselheiros para Composição da Comissão Administrativa do FUMDIPI, conforme art.
43 da Lei 8.129/2013 (Um governamental e um da Sociedade Civil); 2.3 – Prorrogação do Prazo
do Projeto “Itinerário da Longevidade” do Centro de Referência do Idoso – CRIJU; 2.4 –
Utilização do Recurso da AMBEV para aquisição de automóvel de utilização do Centro Público
de Atendimento a Pessoa Idosa – CEPAI; 03 – Apresentação da Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento Social – UGADS acerca dos convênios e contratos com ILPI´s
e Clinicas de Repouso; 04 – Apresentação da Unidade de Promoção da Saúde acerca dos
convênios e contratos com ILPI´s e Clinicas de Repouso e do Fluxo de encaminhamento para
pacientes que não tem família com Saúde Mental comprometida; 05 - Informes Gerais. Dando
inicio pelo item 01 – Inscrições para Informes Gerais: Jonas Fernandes Brescansin, Milton Calzavara,
Vitório Ângelo Durigati e Antonio Zebber Filho 02 – Deliberações: 2.1 – Aprovação da ata da
Reunião Ordinária do dia 13/07/2017 e Reunião Extraordinária do dia 19/07/2017: Colocadas para
aprovação, as atas dos dias 13 e 19/07/2017 foram aprovadas, por unanimidade. Seguindo item 2.2
– Indicação de 02 (dois) Conselheiros para Composição da Comissão Administrativa do
FUMDIPI, conforme art. 43 da Lei 8.129/2013 (Um governamental e um da Sociedade Civil): Os
conselheiros indicados para composição da Comissão são: Vitório Ângelo Durigati – Poder Público e
Juliana Oliveira Martinelli – Sociedade Civil. Passa-se ao item 2.3 – Prorrogação do Prazo do
Projeto “Itinerário da Longevidade” do Centro de Referência do Idoso – CRIJU: A representante
da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social – UGADS, Solange Colepicolo
Leonard coloca que há a necessidade de prorrogação do Projeto “Itinerário da Longevidade” do
Centro de Referência do Idoso – CRIJU devido à sobra de recurso no valor de R$ 5.593,00 conforme
já apresentado da Reunião Ordinária do dia 08 de Junho de 2017 e que deverá ser gasto de acordo
com a programação do CRIJU. Para que possa empenhar a contratação de transporte, a plenária
delibera pela prorrogação até Dezembro de 2017 do Projeto “Itinerário da Longevidade” do Centro de
Referência do Idoso – CRIJU. Seguindo item 2.4 – Utilização do Recurso da AMBEV para
aquisição de automóvel de utilização do Centro Público de Atendimento a Pessoa Idosa –
CEPAI: A representante da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social – UGADS,
Solange Colepicolo Leonardi coloca que do recurso destinado pela AMBEV, deliberado em reunião
para a reforma do prédio do CEPAII sobrou um valor aproximado de R$30.000,00 e que precisa ser
destinado para alguma ação. O senhor presidente comenta que durante Reunião com a Assessoria
de Políticas para Pessoa Idosa e UGADS foi pensado na aquisição de automóvel, mas após pesquisa
perceberam que o valor é baixo. Neste momento, os conselheiros discutem os materiais que
poderiam ser comprados e sugerem que poderia ser utilizado na própria reforma do equipamento,
podendo ser através de aquisição de mobiliário, ficando deliberado que será utilizado para essa
finalidade, conforme necessidade para seu funcionamento e que mais próximo da compra será
apresentado ao Conselho a proposta. A representante da UGADS expõe que o prédio será
administrado pela Prefeitura e o serviço será terceirizado, através de chamamento público, uma vez
que o custo é menor. A ouvinte Laiza Evelin Costa Bissoli coloca que a forma dos encaminhamos
precisa ser revista, porque com os critérios que estão colocados hoje, acaba na falta de demanda. O
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Senhor Promotor Doutor Flamínio Silveira Amaral Júnior coloca que será preciso fazer um estudo
para conhecer a realidade dos idosos, porque hoje em Jundiaí não há estrutura como um “Centro
Dia” para evitar o asilamento dessa população. Dispõe que esse tipo de equipamento permite que o
idoso continue com vinculo com a família, e acredita que há demanda sim, mas que encontra-se
reprimida. Finaliza dizendo que o número de idosos está aumentando, então é preciso investir nesse
tipo de serviço. A representante da UGADS aproveita informar que a Unidade está terminando o
Plano Plurianual da Gestão 2018-2021 e que será apresentado aos Conselhos. Comenta que agora
os encaminhamentos para Instituições de Longa Permanência sairão da Proteção Especial e
migrarão para a Proteção Básica, através do CRIJU. Informa também que um Grupo de Trabalho de
Interproteções e Intersetorial que estão fazendo analise dos casos encaminhados pela rede.
Seguindo item 03 – Apresentação da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento
Social – UGADS acerca dos convênios e contratos com ILPI´s e Clinicas de Repouso: A
representante da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social – UGADS, Solange
Colepicolo Leonardi coloca que hoje a Unidade mantém convênio com o Lar Nossa das Graças, 43
vagas, valor R$ 2.101,80 por vaga, 12 meses; Cidade Vicentina Frederico Ozanan, 32 vagas, 12
meses, R$ 2.101,80 por vaga. E um contrato com a Instituição Shangrila, 12 vagas, valor R$ 2.101,80
por vaga, 12 meses. O Senhor Promotor coloca que o município precisa evitar a judicialização,
entendendo que o município deve garantir que tenha vagas para esses idosos que não tem família
nenhuma e que precisam de apoio, mas para aqueles idosos que a família precisa trabalhar o ideal é
o serviço como Centro Dia. A conselheira Rosemary Hanai aproveita dizer que em conversa com a
conselheira Juliana Oliveira Martinelli que percebem que as Instituições particulares não têm
interesse em se inscrever no Conselho, então poderia ser pensado em levar algumas oficinas até os
idosos que permanecem nessas Instituições. Próximo item 04 – Apresentação da Unidade de
Promoção da Saúde acerca dos convênios e contratos com ILPI´s e Clinicas de Repouso e do
Fluxo de encaminhamento para pacientes que não tem família com Saúde Mental
comprometida: A Clinica Geral, Médica da Família e conselheira Dayane Aparecida Pereira Martins,
coloca que hoje a Unidade de Promoção da Saúde possui contrato com a Clínica Geriatrica de
Repouso Comendador Hermenegildo Martinelli com o financiamento de 08 vagas, na valor de
R$3.465,00 por vaga. Comenta que ocupadas estão 06 vagas e que hoje o regulador responsável por
essas vagas é o Programa Melhor em Casa. A ouvinte Laiza Evelin Costa Bissoli sugere que seja
revisto essa realidade, pois o Social possui cerca de 90 vagas sendo financiadas e a saúde apenas
08 vagas. Coloca que muitos desses idosos encaminhados via Assistência Social tem problemas de
saúde. A conselheira Juliana coloca que cuidar de um idoso com problemas de saúde, que precisa
utilizar sonda, por exemplo é muito mais complicado do que a maioria imagina, porque requer
cuidados para manuseio dos equipamentos, higienização dos produtos, entre outras ações pois o
risco de infecção é alto. A conselheira reflete também que será preciso pensar sobre o aumento da
demanda de pessoas entre 50 e 60 anos que não pode acolher, pois a lei não permite. A conselheira
Dayane Aparecida Pereira Martins informa que durante a última Conferência da Saúde um das
resoluções foi a necessidade de capacitação dos cuidadores e o matriciamento dos médicos
geriátricas levando mais informação até quem necessita. Seguindo o representante da Unidade de
Promoção da Saúde, o psicólogo Alexandre Moreno Sandri apresenta como é estrutura da Política da
Saúde Mental dentro Sistema Único de Saúde com a atuação e composição da RAPS - Rede de
Atenção Psicossocial fazendo um link com o Fluxo de encaminhamento para pacientes que não tem
família com Saúde Mental comprometida. Comenta está no planejamento da Unidade a construção
de duas Residências Terapêuticas em Jundiaí para tratamento de casos de Saúde Mental, com 10
vagas cada. Devido o tardar da hora, fica sugerido que o representante participe de outra Reunião
para apresentar com mais tempo as ações da Política de Saúde Mental em Jundiaí. Próximo item 05 Informes Gerais: O senhor presidente convida para a Oficina Coordenada pela EMPLASA do Plano
de Desenvolvimento Urbano Integrado do Aglomerado Urbano de Jundiaí, dia 25/08, das 9h00 às
16h30. O conselheiro Jonas Fernandes Brescansin coloca que a Cidade Vicentina Frederico Ozanan
está de portas abertas para o Conselho ou a Comissão visitar. O conselheiro Vitório Ângelo Durigati
informa que a Semana do Idoso 2017 será de 21 a 27 de Setembro e que quando tiver os cartazes
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para divulgação será disponibilizado. A conselheira Lucinéia Granja Volpiani informa que a Unidade
de Educação está desenvolvendo trabalhos sobre direitos dos idosos em várias Escolas do
Município. 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:
Juliana Oliveira Martinelli___________________________________________________
Jonas Fernandes Brescansin_________________________________________________
Sabrina Rafaela Silva Campos________________________________________________
Matilde Zichel Manzato_______________________________________________________
Antônio Zebber Filho________________________________________________________
Rosemary Hanai____________________________________________________________
Vitório Ângelo Durigati _____________________________________________________
Rosemary Tonetti Baialuna__________________________________________________
Eliana Dirce Mauro_________________________________________________________
Eliana Aparecida Bruini Giacomelli____________________________________________
Lucinéia Granja Volpiani_____________________________________________________
Dayane Aparecida Pereira Martins_____________________________________________
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