6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA – COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos 11 de agosto de dois mil e dezesseis as
9:00 horas realizada no Sindicato dos Metalúrgicos situado na Rua XV de
Novembro, 240, Vila Arens - Jundiaí – SP. A reunião contou com a participação dos
Conselheiros Municipais. Esteve presente o Senhor Promotor de Justiça
Flamínio Silveira Amaral Júnior. Além de outros convidados, conforme lista de
presença assinada. Justificaram ausências os conselheiros titulares, Claudia Regina
Martins De Oliveira, Jonas Fernandes Brescansin, Matilde Zichel Manzato,
Margareth Lessi e Maria Irene Cassoli David. Justificaram também os conselheiros
suplentes Sabrina Rafaela Silva Campos, Eliana Mazolli Boni Calderon e Débora
Simone Bichara Ratier. O presidente do conselho Sr. Milton Calzavara faz a abertura
da reunião, agradecendo a todos os presentes e ao conselheiro e diretor do
sindicato dos metalúrgicos Sr. Natanael Onofre Matias pelo espaço cedido para a
reunião. Inicia-se a leitura e discussão da Pauta do dia: 01- Inscrições para
Informes Gerais: Sr. Milton relembra a todos para enviarem os informes com
antecedência por e-mail, passou ao item 02- Aprovação da ata do dia 14/07/2016:
Sr. Milton coloca que a ata foi encaminhada para o e-mail, sem qualquer
apontamento pelos presentes foi colocado em deliberação e aprovado por
unanimidade, dando continuidade na reunião, passa ao item 03 - Plano de Ação
2016/2018: 4. Apresentação do Plano de atenção para deliberação do conselho. Sr.
Milton explana que o Plano de Ação está previsto em lei Municipal e é obrigação do
COMDIPI apresentar ao poder público a fim de entrar no plano orçamentário da
prefeitura com o objetivo principal de continuar a utilizar os recursos do FUMDIPI,
pede a colaboração de todos os conselheiros e todas as 6 comissões na conclusão
do documento. A conselheira Rosemary Hanai segue com a leitura dos objetivos do
documento com alguns apontamentos e sugestões dos conselheiros presentes: Sr.
Milton: - Após a aprovação os objetivos e as metas serão divididos entre as 6
comissões onde os mesmos deverão trabalhar com responsabilidade, prazo e ações
em cima da meta destinada; - aponta para a necessidade de maior interesse do
poder público e da sociedade civil nas questões do idoso e reforça a necessidade de
fortalecer as relações; - faz menção ao projeto Faculdade para a terceira idade que
já foi tratado com duas Faculdades/ Universidades de Jundiaí mas que nada foi
decidido; aponta para a necessidade de um diagnóstico socioeconômico e de saúde
dos idosos da cidade de Jundiaí, em cima disso, reforça a importância do projeto de
Pesquisa da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) encabeçado pelo conselheiro
Dr. João Carlos José Martinelli, que será apresentado ao conselho talvez em
Setembro, a conselheira Rosemary Hanai diz que “Foi conversado com o pessoal da
secretaria de saúde, pediram pra enviar o questionário que eles encaminham para
as 37 UBSs”. Sr. Milton pontua outros assuntos tais como: Treinamento de
motoristas e cobradores de ônibus – até o presente momento não foi realizado as
capacitações; 8ª Conferência Municipal dos direitos da Pessoa Idosa – há a

necessidade de devolutiva do que já foi feito ou não. Fé Juncal aconselha a
inclusão de um projeto de incentivo para formação de médicos Geriatras para
trabalhar na atenção básica, a conselheira Juliana Oliveira Martinelli sugere um
incentivo para residência em Geriatria não só para alunos da Faculdade de Medicina
de Jundiaí, mas também para alunos de outras cidades. Dr. Flamínio Silveira Amaral
Júnior coloca que deve-se solicitar residência em Jundiaí e não só em Geriatria mas
também Especialização em Saúde da Família, o que irá fortalecer e aprimorar as
Unidades Básicas de Saúde além de desafogar os hospitais (citou a experiência das
Unidades Básicas da região Sul do país): “ As UBS ficariam preparadíssimas para o
atendimento social” Sr. Jair diz que já foi discutido a questão da residência no
conselho de saúde “falaram que não há a necessidade de especialização em
geriatria e que cada especialidade deve se capacitar para atender também idosos.”
Devido ao número insuficiente de conselheiros Titulares foi marcado uma reunião
extraordinária para o dia 18 de agosto as 11h00 no CELMI para deliberação do
Plano de atenção 2016 – 2018. Informes Gerais: a- Debate com candidatos: Sr.
Milton: convite do centro comunitário da Vila Hortolândia que já possuem grupos
para fazer debates com os candidatos, coloca que vai ser entregue um documento
com as resoluções das conferências para que os candidatos conheçam as
propostas, estes deverão assinar e se for o caso será registrado em cartório. bOficio da Coordenadoria do Idoso: Recebimento de um oficio com pedido da
coordenadoria do idoso para que o conselho crie um folder com orientações acerca
dos direitos dos idosos quanto ao uso do sistema urbano de transportes, a Sra. Fé
Juncal diz que isto não é função do COMDIPI e sim da secretária de transportes,
sem mais colocações, passa para o item c- Semana do Idoso: Conselheira
Rosemary Hanai: Elaboração do programa para a 19ª semana do idoso –
“Convivência familiar e Comunitária: Revelando Histórias” de 15 a 23 de Setembro
de 2016, este evento possui como objetivo central o fortalecimento do vínculo do
idoso com os familiares e com a comunidade. Será ofertado atividades nos bairros,
nos CRAS e também eventos centrais no CRIJU e Associação dos Aposentados e
Pensionistas d- Ações para captação de Recursos: Sr Milton: incentivar as
profissões de classe como Médicos, Arquitetos, Advogados, profissionais que tem
mais condições de fazer doações para o Conselho através do imposto de renda.
Pede a colaboração de todos para divulgar o trabalho do conselho através de
contatos, conversas, redes sociais, etc. e – O conselheiro Sr. Edilson Luiz da Costa
relata a experiência pessoal e desagradável que teve ao adentrar em um ônibus
urbano e duas adolescentes, ao perceberem que o conselheiro iria sentar no
assento preferencial, tomaram posse do lugar, além do mais, começaram a rir em
tom de deboche do mesmo; o conselheiro sugere reuniões com 3 horas de duração.
Nada havendo mais a tratar, declarou-se encerrada a presente reunião. Eu, Priscilla
de Moraes Simões, secretária __________ lavrei a presente ata que, depois de
aprovada pela Assembleia, segue para assinatura do Presidente e demais
conselheiros presentes.

Milton Calzavara
Presidente do COMDIPI – Jundiaí
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