8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOSDA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018
Ata da 8ª Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos treze de outubro de dois mil e
dezesseis as 09h15 horas na FMJ - Faculdade de Medicina Jundiaí – Sala da
Congregação, localizado narua Francisco Telles, 250 - Vila Arens II. A reunião
contou com a participação dos Conselheiros Municipais, o senhor Promotor de
Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, além de outros convidados, conforme lista
de presença assinada.Justificaram ausências os conselheiros titulares, Alexandre
Augusto Martins, SMT e o conselheiro suplente João Carlos José Martinelli,
representante da Ordem dos Advogados do Brasil, a conselheira Claudia Regina
M. Oliveira, abre a reunião lendo um pequeno poema sobre a importância da
atenção aos idosos que tem Alzheimer, chamado Amor Incondicional, após a
leitura do poema, alguns conselheiros se emocionaram, o convidado senhor Jayr
Malinverni, emocionado pede para ler um pequeno poema que fez para seu
gatinho que morreu, após a emoção de todos, a conselheira Claudia Regina,
comenta que se algum conselheiro quiser colaborar no sentido de trazer textos,
poemas ou poesias nas próximas reuniões, fiquem a vontade, senhor Milton
explana que é muito importante esse momento de valorização e que todos podem
e devem participar desse espaço, dando continuidade a conselheira Claudia
Regina, procede a leitura da pauta, 01- Informes Gerais; 02- Aprovação da ata
do dia 08/09/2016; 03- Apresentação do projeto de pesquisa por equipe da
Faculdade de Medicina - Dr. Ivan Aprahamian; 04- Reorganização dos
territórios de abrangência dos CRAS (SEMADS); 05- Devolutiva de ações
sobre a Semana do Idoso e Alteração da Lei 5174/98;06- Certificado de
inscrição para entidade Centro Geriatrico Ohsher, após a leitura da pauta,
inicia pelo item 01- Informes Gerais, a- Senhor Milton comenta que entrou em
contato com o gerente do S.O.S, e que agora eles estão alojados debaixo do
viaduto da Vila Rio Branco e que o prédio do bairro Anhangabaú esta desativado,
por conta disso o senhor Milton sugeriu ao senhor Nilson para fazer um centro
dia, onde ele gostou da idéia, senhor Nilson já conversou com a diretoria do
S.O.S e entrou em contato na prefeitura para verificar os tramites, tudo indica que
em breve teremos mais um centro dia em nossa cidade, sabemos que hoje a
demanda é muito grande para Centro Dia, b- Ainda nesse tema, a Eliana do
CRIJU, me passou o contato de um senhor que deseja abrir um Centro Dia em
Jundiaí, levei ele para visitar a entidade Viva Bem Lar para Idosos, onde ele
gostou muito do local, não é muito grande, mas está bem adaptado,a Priscila é
bem organizada e correta nas questões, o senhor ficou satisfeito e parece que vai
instalar um Centro Dia, olha que bacana, parece que as idéias se canalizaram cA senhora Lilian da entidade Cidade Vicentina é gerente de saúde e possui uma
chacara na estrada de Itatiba e ela quer criar alguma atividade para idoso, um
Centro Dia ou uma República, vamos aguardar, ela está analisando e pensando
no que irá fazer, o conselheiro Edilson Luís da Costa, pergunta o que é Centro
Dia e como funciona, senhor Milton pontua que é um local onde os idosos
permanecem durante o dia, tem atividades multi disciplinar, técnicos e a noite os
familiares buscam, o Centro Dia é um local onde os idosos tem lazer e

acompanhamentos e a vantagem é que os familiares conseguem trabalhar de dia
e ainda dar atenção ao seu idoso durante a noite, d- Em relação ao 4º Encontro
de ILPI – Instituição de Longa Permanência para Idoso, já está sendo preparado
com todo carinho, a conselheira Claudia Regina comenta que o 4º Encontro
acontecerá no espaço do FUNSS – Fundo Social de Solidariedade no dia 23 de
novembro de 2016, senhor Milton explica que o compromisso firmado no 3º
Encontro de ILPI, ficou decidido que o proximo encontro seria programado e
executado pelas ILPI de Jundiaí, a conselheira Juliana está montando o
cronograma desse evento, estamos aguardando a devolutiva das ILPIs para
fechar esse evento, e- Claudia Sartori comenta que em função do dia 1º de
outubro a Sociedade Brasileira de Geriatria e Odontologia lançou uma campanha
por uma velhice sem preconceitos, baseado numa grande pesquisa que foi feito
pela Organização Mundial de Saúde com 83 mil pesquisas em 57 países, o
relatório deve ser bastante denso e importante, a maioria das pesquisas
apontaram que o principal problema do idoso é a questão do preconceito,
apareceu na pesquisa que quanto mais rico o pais, maior o número de
preconceitos com o idoso, é uma informação bem interessante, aproveita para
colocar que enviará por e-mail o resumo dessa informação ao COMDIPI, para ser
repassado a todos os presentes, complementa que no último dia 05 de outubro a
OAB chamou uma reunião com os idosos, mas os advogados com mais de 80 e
90 anos, e chamaram essa reunião de semana do idoso, acho interessante que
estas ações estão disserminando sem o nosso controle, isso é importante,
senhor Milton pontua que o coordenador dessa comissão na OAB é o ex
conselheiro do COMDIPI, senhor Lino Valdmiro Pimentel Loiola, f- Claudia Sartori
informa que o Centro de Línguas estão chamando os professores para uma
capacitação voltadas ao idosos, devido ao grande número de pessoas idosas, a
conselheira Maria Irene da Educação, esclarece que existe uma sala que tem
uma técnica diferenciada de ensinar e alfabetizar os idosos, a conselheira Claudia
Regina pergunta se existe a possiblidade de algum conselheiro visitar essa sala,
Maria Irene comenta que não vê nenhum problema, e que estará encaminhando
ao COMDIPI o número do telefone, para que o COMDIPI entre em contato no
Centro de Línguas e agende essa visita, g- Senhor Jair Malinverni informa que
encaminhou um documento sobre a República para OAB e também ao Prefeito
Pedro Bigardi, quem sabe a República comece a ser desenhado, h- A conselheira
Matilde Zichel informa que esteve presente no seminário em São Paulo, sobre o
empoderamento da Pessoa Idosa, no último dia 27 de setembro, fala que foi
muito interessante, estavam presentes 20 cidades do Estado de São Paulo, e que
se apresentou como Conselho do Idoso de Jundiaí, disse que saiu de lá com
outro olhar e que agora os idosos estão se empoderando dos seus direitos, i- O
conselheiro Edilson explica que sobre o assunto da última reunião, onde mostrou
seu descontentamento pela não participação no Conselho de Esportes, já foi
solucionado e que agora ele é conselheiro suplente desse Conselho, a
conselheira Fé Juncal, disse que a Associação dos Aposentados não tinham
conhecimento que já existia a indicação do COMDIPI e por isso aconteceu esse
desconforto, aproveita para esclarecer que existe um decreto e que essa
legislação vigente,não contempla o COMDIPI, por isso a indicaçao do senhor
Edilson Luís, saiu pela associação, j– Claudia Regina comenta que finalmente
saiu a portaria de nomeação onde a conselheira Margarete Lessi é conselheira

Titular e a senhora Reviany Picchi é a conselheira suplente,ambas indicadas pela
Secretaria Municipal de Cultura, K- O conselheiro Antonio Zebber comenta que a
reunião do Ministério Público sobre o transporte urbano para pessoas idosas e
com deficiência foi cancelada, e que agora terão que aguardar uma nova data,
senhor Milton comenta que foi a nova promotora que pediu o cancelamento da
reunião, e que teremos que ter paciência por conta do período eleitoral, mas que
agora temos um processo civil e que isso é importante, senhor Antonio Zebber
fala que tem documentos datados de 2012 e que com isso, todos estão sofrendo,
senhor Milton explica que o Promotor Doutor Flaminio comentou que agora o
processo irá andar, pois chegou em um estágio que não dá mais para voltar atrás,
aproveita para avisar que a reunião será realizada com o secretário de
transportes e que isso é um avanço, prosseguindo senhor Milton solicita a
plenária a inversão de pauta,para iniciar pelo item 03, todos os conselheiros
presentes aprovam essa inversão, 03- Apresentação do projeto de pesquisa
por equipe da Faculdade de Medicina, o conselheiro José Eduardo Martinelli
apresenta o esboço do projeto de pesquisa da Faculdade de Medicina, comenta
que esse projeto foi elaborado por ele e pelo doutor Ivan, ambos especialistas na
area de geriatria, esse projeto foi montado pensando estatisticamente para
sabermos, quantos idosos moram sozinhos, quantos moram com a família,
quantos são acamados, quantos usam regulamente o ambulatório, enfim,
estamos ainda ajustando as informações, para isso, precisamos dialogar com o
COMDIPI, para criarmos um formulário padrão e conseguirmos as informações
necessárias, comenta que as pesquisas serão feitas por alunos da Faculdade de
Medicina, e que durante a pesquisa, não poderá ser feitos exames detalhados, se
for detectado essa necessidade, o idoso será orientado a procurar uma UBS ou
ambulatório, a conselheira Claudia Regina propõe ao Doutor José Eduardo
Martinelli que encaminhe esse projeto por escrito, inclusive contendo valor do
projeto, para que a mesa diretora possa analisar e trazer as informações
completas para a plenária, dessa forma, o COMDIPI poderá deliberar ou não a
execução desse projeto que já está previsto no Plano de Ação, senhor Milton
pergunta a plenária se todos concordam com essa sugestão, onde todos aceitam;
dando sequência na reunião, próximo item apresentado, 02- Aprovação da ata
do dia 08/09/2016; Claudia Regina comenta que a ata já foi encaminhada por email com antecedência e que já foram feitas algumas alterações sugeridas por email, pergunta a plenária se algum conselheiro tem algo a acrescentar ou a
modificar,onde todos os presente sinalizam que a ata está perfeita, senhor Milton
coloca a ata em deliberação, sendo aprovada por todos os presentes, dando
continuidade, próximo item ; 04- Reorganização dos territórios de abrangência
dos CRAS (SEMADS); a conselheira Claudia Regina comenta que a
reorganização dos territórios dos CRAS – Centro de Referência de Assistência
Social, deverá ser apresentada primeiramente ao coordenadores dos CRASs, e
posteriormente aos Conselhos Municipais vinculados a SEMADS – Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, esclarece que a reunião dos
coordenadores deverá acontecer no período da tarde, e que a diretora do
departamento de vigilância social da SEMADS, se comprometeu em fazer essa
apresentação ao conselho na próxima reunião ordinária do COMDIPI, senhor
Milton, coloca para a plenária que esse item da pauta será apresentada na
próxima reunião impreterivelmente, próximo item, 05- Devolutiva de ações sobre

a Semana do Idoso e Alteração da Lei 5174/98; a conselheira Claudia Regina
comenta que foi inserido no site do COMDIPI, várias ações que o conselho esteve
presente durante toda a semana do idoso, informa que no dia 28 de setembro,
esteve presente na EMEB Professora Adail Oliveira Lenhaioli, onde vários pais e
avós, interagiramem um bate papo bem bacana, o diálogo foi produtivo e todos
puderam conhecer um pouco do trabalho do COMDIPI - Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa, informa que aproveitou o espaço para explicar a
importância do FUMDIPI – Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e que
todos podem fazer a sua parte para ajudar o conselho a arrecadar fundos para
desenvolver cada vez mais, ações voltadas ao idoso, senhor Milton, pontua que
também foi gratificante participar da palestra Direitos do Idoso na paróquia São
José Operário, explana que esse ano o COMDIPI participou ativamente da 19º
Semana do Idoso, desde de sua organização, onde diversas Secretarias
trabalharam em parcerias e todos puderam pensar em Políticas Públicas voltadas
à Pessoa Idosa, para finalizar o item 06- Certificado de inscrição para entidade
Centro Geriatrico Ohsher, senhor Milton pontua que foi feito um novo cadastro
no conselho do Idoso, Claudia Regina coloca que a comissão de registro foi visitar
a entidade, tirou dúvidas da proprietária, conheceu o ambiente e que após esse
contato, a entidade Centro Geriatrico Ohsher encaminhou a documentação para o
Conselho para ser analisado, esclarece que o plano de trabalho deles é bem
bacana e que tudo está dentro do solicitado, senhor Milton coloca em deliberação
a aprovação do certificado, sendo aprovado por todos, Claudia Regina explica
que os documentos solicitados estão todos em concordância com a Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do iIdoso e Resolução Comdipi nº 03,
de 06 de janeiro de 2015. Nada havendo mais a tratar, o presidente Sr. Milton
Calzavara declarou encerrada a presente reunião. Eu, Margareth Lessi,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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