17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOSDA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018

Ata da 18ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI Biênio 2016/2018, realizada aos Quatorze de Setembro 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 todo se passou à leitura da pauta:
01 – Inscrições para Informes Gerais. 02 – Deliberações:2.1 – Aprovação da ata da
Reunião Ordinária do dia 10/08/2017; 03 – Apresentação do Grupo de Trabalho de
Interproteções e Intersetorial – GTII pela Unidade de Gestão de Assistência e
Desenvolvimento Social – UGADS;04 – Parceria com Faculdades e Instituições de
Longo Permanência de Idosos -ILPI´S; 05 – Apresentação do Projeto “Itinerário da
Longevidade” pelo Centro de Referência do Idoso – CRIJU; 06 – Solicitação para
Comissões sobre ações realizadas; 07 – Resolução para Plano de Ação (Ações com
custos). 08 - Informes Gerais. Dando início pelo item 01 – Inscrições para Informes
Gerais: Antonio Marcos Bueno Aranega, Milton Calzavara, Vitório Ângelo Durigati;
Aparecida do CELMI; Luiz Zambom; 02 – Deliberações: 2.1 – Aprovação da ata da
Reunião Ordinária do dia 10/08/2017:Colocadas para aprovação, a ata do dia10/08/2017
foi aprovada, por unanimidade. Seguindo item 03 – Apresentação do Grupo de Trabalho
de Interproteções e Intersetorial – GTII pela Unidade de Gestão de Assistência e
Desenvolvimento Social – UGADS: iniciando com a apresentação da Equipe do Grupo de
Trabalho de Interproteções e Intersetorial; Luiz Guilherme Fuschini Camargo, Psicólogo;
Leila Miguel, Assistente Social, Taís Lesli de Oliveira; Assessora Municipal – Advogada. O
Técnico Luiz Guilherme fez um breve regate da Assistência Social que começa com cunho
vinculado à religião em 1942, passando pela LBA, pelo primeiro damismo, onde as ações
da Assistência Social eram de caridade, promoviam auxílio, as famílias ficavam na mesma
condição, sendo está uma visão assistencialista. Em 1988 com a Constituição Brasileira,
com o tripé, elementos fundantes da Assistência Social com elevação como direito,
passando para uma proposta transformadora que a família saia da situação de
dependência. Perpassa pela LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social e pelo SUAS –
Sistema Único da Assistência Social construir categorias de proteções: Proteção Social
Básica com os CRAS – Centro de Referência da Assistência Social – ações preventivas e
de promoção; Proteção Social Especial: de Média Complexidade e Alta Complexidade.
Após este pequeno resgate da Assistência Social começou a apresentação do Grupo de
Trabalho de Interproteções e Intersetorial, colocando que este atua entre os níveis de
proteções, promovendo a agilização das ações, oferecendo resposta aos casos, propondo
ações intersetoriais., falou também dos objetivos; e que o número de denúncias recebidas
relacionadas a população idosa é grande; estas pelo Disk 100; Ministério Público e
denúncias via e-mail para o Órgão Gestor. Ao fazer um levantamento das famílias a maior
parte das denúncias são de famílias de classe média, média alta, alta famílias que não
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querem ou não sabem lidar com a questão do envelhecimento, continua falando das
dificuldades dos filhos aceitarem ou o próprio idoso aceitar o declínio físico. O Conselheiro
Dênis Fernando Berni pergunta qual é o perigo de troca de governo mudar este fluxo, este
serviço. A Assistente Social Leila Miguel coloca que no momento atual está sendo mantido.
O Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior que este trabalho que vem
sendo realizado é de suma importância, além do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos; coloca também que a mediação que estão fazendo, o trabalho em rede ações
importantes pois o Ministério Público sozinho não consegue fazer. Seguindo item da pauta
04 – Parceria com Faculdades e Instituições de Longo Permanência de Idosos -ILPI´S
o senhor Presidente Milton Calzavara coloca que a Faculdade Anchieta através do
professor Nelson Figueiredo Jr, se propôs a criar um programa, curso de extensão
universitário, mas ainda não está fechado.Seguindo item da pauta 05 – Apresentação do
Projeto “Itinerário da Longevidade” pelo Centro de Referência do Idoso – CRIJU a
Coordenadora e Assistente Social Eliana Dirce Mauro do CRIJU – Centro de Convivência
do Idoso, apresentou um projeto para que o FUMDIP - Fundo Municipal do Direito da
Pessoa Idosa financiasse o Projeto “Itinerário da Longevidade”, este financiamento é
com transporte, explica que este tem o objetivo de levar as oficinas de: Coral, dança
corporal, Grupo Chi Kung; grupo de coreografia e dança cigana; grupo de teatro, dança
circular, Grupo de Literatura, Grupo de desenho e Pintura e Grupo de kendô no CRIJU para
os CRAS; ILPIS, CECO, fazer um trabalho Inter geracional, entrou o projeto para ser
avaliado. Assim o senhor Presidente coloca que o mesmo será avaliado. A Conselheira
Dayane Aparecida Pereira Martins, representante da Unidade de Gestão de Promoção a
Saúde disse que a unidade também está com projeto de fazer a descentralização de
serviços: Médicos Geriatras atenderem nas unidades Básicas de Saúde r capacitar os
Médicos Clínicos para o atendimento. Seguindo para o item da pauta 06 – Solicitação
para Comissões sobre ações realizadas o senhor Presidente Milton Calzavara coloca
que no final da gestão fará um Relatório de Gestão, assim solicita a cada comissão fazer
um relatório das ações realizadas, que o façam em cima das ações do Plano de Ação e do
Relatório da Conferência. A Conselheira Rosemary Hanai coloca para que façam o relatório
na visão da comissão do que foi feito. Seguindo para o item da pauta 0 7 – Resolução
para Plano de Ação (Ações com custos o Senhor Milton coloca que no Plano de Ação
2016-2018 ainda tem ações que já foram aprovadas anteriormente utilizando verba do
FUMDIPI e que ainda não foram concretizadas, assim coloca para aprovação da Plenária
que mesmo terminando a gestão 2016-2018 do COMDIPI e estas ações ainda não forem
concretizadas para que o total de recursos que já está aprovado no Plano de Ação 20162018 sejam aplicados nestas ações. A proposta foi aprovada pelos Conselheiros presentes
com direito a voto. Seguindo para o item da pauta 08 - Informes Gerais: 01 - O Senhor
Presidente Milton Calzavara apresenta a Conselheira Renata Stackfleth, representando a
Unidade de Gestão de Promoção da Saúde, em substituição a Marilu Batista Barreto Costa,
a senhora Renata Stackfleth se apresentou, dizendo que a mesma é Enfermeira da
Unidade de Saúde do Pitangueiras. 02 – O senhor Antonio Marcos Bueno Aranega
Professor da FATI – Faculdades Anhanguera, coloca que a Unidade de Ensino desde 2007
tem a Faculdade da Terceira Idade, com diversos cursos, que admitem pessoas à partir de
45 anos, que além dos cursos tem atividades extras como viagens, oficinas de artes, todas
com custo, que as inscrições estão abertas em janeiro e agosto, mas se os cursos ainda
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tiverem vagas disponíveis aceitam as inscrições, os cursos são das 14:00 às 17:00 horas.
03 - o Assessor Municipal da Assessoria do Idoso e Conselheiro Vitório Ângelo Durigati
agradeceu a colaboração do Conselho para a Semana do Idoso que terá início em
21/09/2017 – quinta-feira, salientou que o Jundiaí no JORI ficou vice-campeão.04 – Cidinha
do CELMI convida a todos para a Semana do Evento Revolução das Bengalas- IV
Workshop, a ser realizado no dia .... Associação dos Aposentados de Jundiaí. 05 – O
Diretor dos Conselhos Luiz Zambom coloca que a Diretoria tem 30 Conselhos sob sua
supervisão que 24 estão ativos e 06 em reformulação, e a Diretoria coloca o e-mail
disponível para divulgação dos eventos. Esclarece também que o problema das calçadas já
tem uma comissão discutindo o assunto. O Conselheiro Antônio Zebber Filho pediu a
palavra e coloca que tem alguns patrimônios municipais que ainda estão sem acesso para
as pessoas deficientes e idosos. 06 - A Assistente Social do Lar Nossa Senhora das
Graças pediu a palavra e divulga o projeto Inter geracional que está sendo realizado com as
crianças do integral do Colégio São Vicente de Paula. O Senhor Promotor de Justiça
Flamínio Silveira Amaral Júnior fala da importância que estes projetos inter geracionais tem
e diz que além das ILPIS também os Centros Dias deveriam ter projetos assim. Nada
havendo mais a tratar, o Presidente, Sr. Milton Calzavara, declarou encerrada a presente
reunião.Eu Sonia Maria Ferraz Assistente Social e "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_______________________________________________
Antônio Zebber Filho_______________________________________________________
Rosemary Hanai___________________________________________________________
Vitório ÂngeloDurigati_____________________________________________________
Rosemary TonettiBaialuna__________________________________________________
Eliana Dirce Mauro_________________________________________________________
Eliana Aparecida BruiniGiacomelli____________________________________________
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Lucinéia Granja Volpiani____________________________________________________
Renata Stackfleth__________________________________________________________
Dayane Aparecida Pereira Martins____________________________________________
Helena Cristina Franco______________________________________________________
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