Fórum dos Conselhos de Direito das Pessoas Idosas
da Aglomeração Urbana de Jundiaí

Cidades: Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu,
Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista

Ata da 3ª reunião mensal do Fórum dos Conselhos De Direito Das Pessoas Idosas da
Aglomeração Urbana de Jundiaí, realizado aos 14 dias do mês de novembro de 2015, no
CCI - Centro de Convivência do Idoso de Itupeva, localizado na Rua Hermenegildo Baston,
s/nº - Tuiuti, Itupeva. A reunião contou com a participação das 7 cidades do Aglomerado
Urbano, estiveram presentes Milton Calzavara, Claudia Regina M. Oliveira e Ilda Saito
Otero da cidade de Jundiaí, Rosemary Aparecida Veronezze Perlini, Yoshimiti Mitsujima,
Milka Mitsujima, Sandra Maria Neorio, Leonardo Gonzaga Sales, Edson Carolino,Nadir
Ienne Borsari, Wellington Tonato da cidade de Itupeva, Terezinha Pereira Udovic, Maria de
Nazaré Oliveira, Eduardo Domingos e Geraldo Monteiro da cidade de Várzea Paulista,
Elisabete Leite da Silva, Esther Pereira Rótulo e Mário Rafael de Candia da cidade de
Campo Limpo Paulista, Roseli Duarte ,Hercílio SoaresJundij
e Claudinei B. Correia da cidade de
Louveira, Matilde Alves dos Santos e Jamile Araújo Silva da cidade de Jarinu, Leonardo
Bertagni Vicente, José Luís Vicente e Romeu Venâncio da cidade de Cabreúva, a senhora
Milka e o senhor Wellington da cidade de Itupeva, abre a reunião, dando as boas-vindas a
todos os presentes, apresenta e passa a palavra ao senhor prefeito da cidade de Itupeva.
O senhor prefeito Ricardo Bocalon, abriu o encontro, saudando a todos e parabenizando
os coordenadores do Centro de Convivência da cidade de Itupeva, o senhor Edson Carolino
e a senhora Rosemary Perlini, pontua que é de extrema importância os Conselhos dos
Idosos da região se organizarem para construir uma sociedade melhor, esse grupo tem que
aproveitar o encontro para discutirem todos os temas regionais, ressalta a importância de
debater sobre transporte, Sabesp, mobilidade urbana, ou seja, assuntos que ampliem a
política de atendimento ao idoso, frisa que sempre foi a favor da participação da sociedade
civil, coloca que é importante ser protagonistas das ações, e discutir o dia a dia, as cidades
unidas se fortalecem e todos juntos podem conquistar muitas melhorias para o presente e
futuro dos idosos, coloca que debater políticas públicas também é qualidade de vida, coloca
que são grupos como esse dos conselhos do Idoso da aglomeração urbana que farão a
diferença, são dessa reuniões que nascem os projetos e muitas vezes colocam as ações
em prática, esse grupo precisa estar cada vez mais entrosados e unidos, para juntos
cobrarem as ações, pontua ainda sobre o avanço que o grupo já conseguiu, afinal, hoje as
07 cidades conversam entre si, e lutam pelo mesmo ideal, senhor Romeu Venâncio da
cidade de Cabreúva agradece a presença do senhor prefeito num momento tão importante
para esse grupo e coloca que tudo se iniciou no ano de 2012 quando foi proposto a câmara
temática, senhor Milton Calzavara da cidade de Jundiaí cumprimenta o senhor Ricardo
Bocalon pela impetuosidade das ações desenvolvidas na cidade de Itupeva, comenta das
transformações ocorridas no município, fala da atuação dos prefeitos dentro da câmara
temática da aglomeração urbana de Jundiaí, comenta que no último dia 28 de outubro, os
presidentes dos conselhos do idoso da aglomeração urbana, estiveram na cidade de
Cabreúva entregando um documento solicitando espaço dentro da câmara temática, por
conta dessa ação, pede apoio para que o conselho do idoso consiga acento na câmara

temática do idoso, ressaltando que no dia 16 de Julho de 2015 o presidente da câmara
temática, o senhor prefeito Henrique Martin da cidade de Cabreúva, declarou na
oportunidade que iria propor a criação dessa câmara temática do idoso, para nós do
conselho idoso da aglomeração urbana é muito importante estarmos juntos, se
conseguirmos esse lugar, faremos uma reunião entre nós, para definirmos o nosso
representante. O senhor Ricardo Bocalon manifesta seu apoio ao grupo e coloca que na
próxima reunião da câmara temática da aglomeração urbana, vai sugerir a criação de
acento para os conselhos nas câmaras, pois acha necessário e importante esses acentos,
se cada conselho possuir uma cadeira na câmara temática, a câmara ficará bem mais
representativa, hoje o aglomerado urbano avançou muito, estamos a frente, comenta que
esse grupo está fazendo história, marcando espaço e construindo o alicerce, hoje
conseguimos mudar o pensamento, a sociedade começa a dar valor a qualidade de vida, é
um passo gigantesco, vocês estão no caminho certo, sugiro ao fórum dos idosos na
aglomeração urbana de Jundiaí que façam uma reunião ampliada e convidem nossos
representantes para participarem dessa reunião, prefeitos, vereadores e deputados, é
importante essa reunião, aproveitem a ocasião e discutam políticas públicas regionalizadas,
a senhora Rosemary Perlini de Itupeva agradece a presença de todos e em especial a do
senhor prefeito, o senhor Ricardo Bocalon, que teve um olhar especial para as pessoas
idosas da cidade, coloca que hoje a convivência das pessoas nesse espaço faz a diferença,
aproveita e coloca o espaço do Centro de Convivência a disposição para a realização da
reunião ampliada do fórum dos idosos na aglomeração urbana de Jundiaí, o senhor
Wellington Tonato, presidente do Conselho de Itupeva, agradece em nome de todos os
conselho do idoso na aglomeração urbana a presença e o apoio do senhor Ricardo Bocalon
e coloca que os encontros são interessantes porque estamos demonstrando forças para
reivindicarmos os direitos dos idosos, a união dos Conselhos é fundamental para
conquistarmos benefícios para os idosos, as cidades precisam se organizarem para
conquistarem bons resultados para termos uma qualidade de vida melhor, a seguir o senhor
Wellington como presidente anfitrião abre a reunião oficialmente e sugere que a
apresentação de todos, pois assim, todos podem se conhecer, feita as apresentações, foi
colocada a pauta do dia: 1- Apresentação do Conselho do Idoso na cidade, 2Esclarecimento sobre funcionamento de ILPI, 3- Próxima cidade a sediar o fórum dos
idosos na aglomeração urbana, 4- Informes Gerais, iniciando a reunião pelo item 1Apresentação do Conselho do Idoso na cidade, a conselheira Milka da cidade de Itupeva
pontua que não fizeram material para projeção, porém coloca que em relação ao Conselho
do Idoso de Itupeva, estão caminhando muito bem, possuem Lei de Criação, o regimento
interno foi adequado, o fundo do idoso existe desde 2013, a Conferência Municipal foi
realizada e estiveram presentes na Conferência Estadual, o senhor Wellington presidente
do conselho, pontua que em relação ao fundo, estão conversando para regularizar, pois
existe um decreto, porém está em desacordo com a Lei, coloca que na cidade de Itupeva
não existe Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, as ações são
encaminhadas através do Benefício de Prestação Continuada (BPC), Milka pontua que
diversas atividades são desenvolvidas no Centro de Convivência do Idoso para possibilitar
a terceira idade a melhoria da qualidade de vida, a valorização da autoestima, o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, ou seja, acolher e integrar a melhor
idade itupevense, o conselheiro Milton de Jundiaí lembra a todos que é extremamente
importante que todos os conselhos do idoso dentro da aglomeração urbana estejam
regularizados, somente assim esse fórum dos idosos se fortalecerão, se algum município
precisar de ajuda para elaboração principalmente do regimento interno, estamos aqui para
colaborar, 2- Esclarecimento sobre funcionamento de ILPI, o senhor Edson da cidade
de Itupeva pergunta ao senhor Milton sobre as visitas de Instituição de Longa Permanência

para Idosos – ILPI e se tem como encaminhar uma lista com as entidades de Jundiaí, o
senhor Milton solicita a Claudia Oliveira para cuidar desse encaminhamento, pontua que
em Jundiaí as visitas são realizadas em parceria com o Ministério Público e a Vigilância
Sanitária, comenta que o Conselho do Idoso tem autonomia para realizar a visita sozinho,
e que é importante a política pública dentro do conselho para se empoderar das ações
realizadas pelo conselho, Claudia Oliveira de Jundiaí coloca que Jundiaí é privilegiada por
ter um promotor presente no conselho, diz que o doutor Flaminio Silveira faz questão de
participar de todas as reuniões ordinárias do Conselho e dos eventos também, o
conselheiro Leonardo de Cabreúva coloca que é novo no conselho e que está em fase de
aprendizagem, pergunta sobre o funcionamento de denúncias de clínicas particulares sobre
ILPI, senhor Milton comenta sobre a representatividade dentro do conselho, as privadas
prestam serviço público e precisam ser vistoriadas, Claudia Oliveira pontua que se chegar
um caso de maus tratos ou outro tipo de denúncia on line para o Conselho do Idoso, esse
deverá encaminhar aos órgão competentes, e que as visitas não devem ser feitas pelo
conselho isoladamente, não é função e nem é da competência do conselho do idoso, o
conselheiro Leonardo comenta de um caso onde o conselho foi acionado pelo CREAS para
realizar a visita na casa de um idoso, a presidente do Conselho do Idoso de Campo Limpo
Paulista, a senhora Elisabete comenta que nesse caso é da competência de um órgão
municipal fazer o encaminhamento, não é função do conselho se envolver nesse assunto,
aproveita e pontua que na cidade de Campo Limpo Paulista eles tem dificuldades para se
relacionar com o Ministério Público, disse que já enviou vários convites na promotoria, mas
que até o momento não teve retorno de nenhum convite, total descaso para o público da
terceira idade, o presidente de Jundiaí, senhor Milton, pontua que é importante ser
politizado, e que as vezes não é descaso, mas que talvez são poucos promotores para
muitos assuntos e problemas, as vezes a demanda da cidade exige demais, por isso a
importância de estarmos consciente de nossos direitos e deveres políticos, a presidente de
Várzea Paulista, a senhora Terezinha coloca que em sua cidade a promotoria é
maravilhosa, porém a atuação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social
– CREAS deixa a desejar, após alguns debates sobre esse tema, o fórum chega a um
consenso que será necessário uma capacitação sobre ser conselheiro, e que esse assunto
poderá se desenvolver através de trocas de e-mail para definir e traçar algumas estratégias
para essa capacitação, dando continuidade à reunião, passa ao item 3- Próxima cidade a
sediar o fórum dos idosos na aglomeração urbana, a conselheira e secretaria do fórum
Claudia Oliveira esclarece que na última reunião foi deliberado que as reuniões ocorreriam
sempre no segundo sábado de cada mês e que as cidades que iriam sediar sempre seriam
escolhidas em reunião anterior ao mês, porém na última reunião ficou definido que em
novembro seria na cidade de Itupeva e em Dezembro na cidade de Campo Limpo Paulista,
coloca que o grupo precisa definir se será em Campo Limpo Paulista ou não, após alguns
debates, ficou definido que a reunião de dezembro acontecerá na cidade de Campo Limpo
Paulista no dia 12 de dezembro de 2015, das 09h00 às 12h00, o endereço será
encaminhado por e-mail, aproveitando o momento, o fórum definiu que a próxima pauta
terá como um dos itens o levantamento das necessidades de cada cidade e a apresentação
do conselho do idoso de Campo Limpo Paulista, para finalizar passa ao último item 4Informes Gerais: a- Senhor Milton pontua novamente a necessidade de levantar as
informações necessárias das dificuldades para que juntos possam se integrar, b- O
presidente de Itupeva, o senhor Wellington fala da agilização de cada município para criar
um centro de convivência do idoso, pois o Centro do Idoso reflete na vida do idoso,
propiciando a possibilidade da integração saudável e a permanente convivência
das diferentes gerações, criando condições para o resgate da autoconfiança e da
autoestima, além de oferecer oportunidade de ocupação do tempo disponível, frequentes

entre pessoas da terceira idade, com atividades que causem prazer, c- Edson da cidade
de Itupeva comenta sobre as mudanças que ocorrem na cidade após a criação desse
espaço para o público da terceira idade, os pensamento mudam, a evolução é notória, é
muito importante um centro de convivência do idoso para o desenvolvimento do conselho
do idoso na cidade, d- Milton fala que em Jundiaí já estão pleiteando a descentralização do
centro de convivência e que isso foi proposta na X Conferência Municipal de Jundiaí,
somente assim, o conselho poderá cobrar cada vez mais as ações, e- Milton de Jundiaí
pontua que a pedido de Romeu, na próxima reunião seja feito uma pequena
confraternização, colocado em deliberação, ficou decidido que a reunião de dezembro
acontecerá normalmente na cidade de Campo Limpo e que a confraternização ficará para
Janeiro, pois dezembro, todos estão com a agenda complicada, a data da confraternização
será definida na reunião do fórum no dia 12 de dezembro, f- O presidente de Cabreúva, o
senhor José Luís agradece a recepção de Itupeva e ao senhor Milton de Jundiaí, comenta
que tem sido um aprendizado a convivência com a cidade de Jundiaí, pois
administrativamente poderão contribuir muito, pede apoio administrativo e orientações para
projetos do centro de convivência do idoso, senhor Milton se coloca à disposição para o
que for necessário, g- Edson da cidade de Itupeva faz breve apresentação do projeto
desenvolvido na cidade, o projeto “Vida Saudável”, onde o objetivo principal é levar a todos
os idosos, benefícios à sua saúde física, mental e emocional, o projeto é desenvolvido em
04 etapas, inicia-se pela caminhada em áreas verdes, depois eles participam de baile para
desenvolver coordenação cognitiva, terceiro entra a receita da vovó, para resgatar a
memória e termina com o motorista legal, para conscientização de todos. Não tendo nada
mais a ser discutido ou deliberado, senhor Wellington declarou a reunião encerrada, e eu Claudia
Regina Martins de Oliveira, lavrei a presente ata, que depois de aprovada pela plenária, segue para
assinatura de todos os presentes.

