1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada ao 01 dia do mês março de dois mil e dezesseis as
9:00 horas no Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade -CELMI localizado na
Avenida União dos Ferroviários, nº 2100, Centro – Jundiaí/SP. A reunião contou com a
participação dos Conselheiros Municipais. Estiveram presentes, a senhora Claudia
Regina Sartori da Coordenadoria do Idoso e o Senhor Promotor de Justiça
Flamínio Silveira Amaral Júnior. além de outros convidados, conforme lista de presença
assinada. Justificaram ausências os conselheiros: Fê Martins Juncal, titular, João Carlos
José Martinelli, suplente, Alexandre Augusto Martins, titular, Carla Bazanelli Trentini,
suplente, Maria Irene Cassoli David, titular e Eliane Mazzoli Boni Calderon, suplente. A
Assistente Social Sonia Maria Ferraz fez a abertura da reunião, agradecendo a todos os
presentes e fazendo a leitura da pauta: 1. DELIBERAÇÃO 1.1 Composição da Mesa
Diretora, 1.2 Composição das Comissões Permanentes, 2. Informes Gerais. Pediu
inclusão de mais um item na pauta: Calendário de reuniões ordinárias. Dando
continuidade à reunião explicou que como era a primeira reunião ordinária da Gestão
2016-2018 se faz necessário compor a mesa Diretora conforme Lei Municipal 8.129/2013,
assim passou-se para o item da pauta 1.1 Composição da Mesa Diretora a Assistente
Social Sonia Maria Ferraz explicou a Seção III do funcionamento do COMDIPI, artigo 14
“o COMDIPI elegerá seu Presidente e Vice- Presidente e uma Mesa Diretora, devendo
preferencialmente a Presidência e a Coordenação da Mesa Diretora recair em pessoa
idosa” e em seu parágrafo primeiro “ A mesa diretora será composta por três membros,
sendo um Coordenador Titular e um Suplente; um Secretário Titular e um Suplente e um
tesoureiro Titular e um Suplente, que serão escolhidos mediante votação dentre os seus
membros, por maioria absoluta, devendo haver, no que tange à Coordenação, uma
alternância entre o Poder Público e os representantes da Sociedade Civil” após a leitura
coloca que a Coordenação da Mesa Diretora tem que ter alternância pois na gestão
passada a Coordenação ficou a cargo do Poder Público, sugeriu ainda que o Presidente
fosse eleito entre os membros da Sociedade Civil e o Vice-Presidente do Poder Público,
como também todos os demais titulares fossem eleitos dentre os representantes da
Sociedade Civil e os Suplentes do Poder Público, sugestão aceita pela plenária. Assim
dividimos os grupos de representantes da Sociedade Civil e Poder Público para as
devidas escolhas, ficando assim composta a Mesa Diretora: Presidente ; Milton
Calzavara, Vice-Presidente Dênis Fernando Berni, Coordenador da Mesa Diretora;
Antonio Zebber Filho, titular; Claudia Regina Martins de Oliveira, suplente; Secretario
Jonas Fernandes Brescancin, titular, Margareth Lessi, suplente; Tesoureiro Juliana
Oliveira Martinelli, titular e Elaine Pilon, suplente, sendo questionados aos conselheiros
presentes se tinham algum apontamento de oposição a composição da Mesa Diretora,
não tendo nenhuma manifestação em contrário à mesma foi aprovada por todos os
Conselheiros presentes. Passando para o próximo item 1.2. Composição das
Comissões Permanentes a Assistente Social Sonia Maria Ferraz explicou a necessidade
de formar as comissões e coloca a função de cada comissão, esclarece que haverá
necessidade de ser formar com urgência a Comissão de ILPI, pois já tem visitas
agendadas pelo Ministério Público e Vigilância Sanitária. As comissões ficaram assim
composta: Comissão ILPI : Alzira Andreatto da Costa; Francelino de Souza Vieira;
Edilson Luiz da Costa; Debora Simone Bichara Ratier; Elaine Pilon; COMISSÃO DE
EVENTOS E MOBILIZAÇÃO: Claudia Regina Martins de Oliveira; Eliana Dirce Mauro;
Margareth Lessi; COMISSÃO DE REGISTRO: João Carlos José Martinelli; Priscila de

Moraes Simões ; Sabrina Rafaela Silva Campos; Rosemary Hanai; Claudia Regina
Martins de Oliveira; COMISSÃO DE POLITICAS PUBLICAS: Dênis Fernando Berni; José
Eduardo Martinelli; Antonio Zebber Filho; Jonas Fernandes Brescansin; COMISSÃO DO
FUMDIPI: Juliana Oliveira Martinelli; Rosemary Hanai; Toshio Ishikawa – CONVIDADO;
COMISSÃO ELEITORAL: Cleuza Neire Cávoli; Francelino de Souza Vieira; Claudia
Regina Martins de Oliveira; Margareth Lessi. Passou-se para o item 1.3 Calendário de
reuniões ordinárias foi esclarecida a necessidade de se mudar o dia da reunião por
solicitação de alguns conselheiros em virtude de trabalho, chegando a um consenso que
as reuniões ordinárias do COMDIPI ficaram para as segundas quintas-feiras do mês – por
enquanto, na CELMI, com início às 9h, sendo a Próxima Reunião do COMDIPI: Dia
14/04/2016 – CELMI – 9h, como também será verificada a necessidade de se fazer
reuniões descentralizadas. Em virtude da troca do dia das reuniões coincidiu com visitas
as Instituições, assim o Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior
coloca que mudará junto com a Vigilância Sanitária e nos avisará. Passou-se para o item
da pauta 2. Informes Gerais 1. O senhor Milton Calzavara pede a palavra e fala:
Sobre mensagem do Charles Chaplin... Na era Industrial que disse “agradecer o dom da
vida... e agradecer a Deus, aos pais, e à oportunidade à sociedade...”... “que bom a cada
dia dizer... bom estar aqui e agradecer por tudo... e que bom estar aqui para trabalhar e
estar à disposição dos idosos.” “O que deixei de legado para a sociedade, minha família?
O bom é que temos tempo para refletir e tempo para fazer coisas boas para os idosos,
cada um com sua contribuição, com sua parte. Vamos avançar nas questões para os
idosos: sobre um grande diagnóstico para um levantamento sobre violência no centro e
arredores da cidade e, juntamente com os estudantes da faculdade de Medicina.Outro
exemplo, Em Portugal, a Guarda Republicana faz cadastro e visitas periódicas aos idosos
para saber as condições. Em visita à Assembléia Legislativa Estadual, Sr Milton, Cláudia
e Sonia, viram que está sendo constituída uma Frente Parlamentar da Pessoa Idosa por
Bete Saião. É a preocupação com o aumento da idade das pessoas. A falta de Vagas
Sociais para pessoas Idosas ou também a permanência das mesmas nas instituições,
que precisa mais de Políticas Públicas. A necessidade de aperfeiçoamento das
instituições. Jundiaí é a sede principal, por ter uma boa estrutura. Temos modelo atuante.
E, estamos tentando integrar/compartilhar para intercâmbio de ideias para termos a
integração de todas as cidades: Jundiaí, Louveira, Cabreúva, Itupeva, Várzea Paulista,
Campo Limpo Paulista e Jarinu (Aglomerado Urbano). Solicitou a justificação das faltas
por email e dentro do possível, enviar o suplente no lugar. Ele nos pede também, como
conselheiros do COMDIPI para estar sempre atualizados, informados. Ler bem a
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL para área de atuação do poder público. Para conversar com
cada Secretário. Para envolvimento com cada conselheiro. Coloca da necessidade de um
seminário sobre Capacitação sobre os Diretos da pessoa Idosa pede a Comissão de
Eventos incluir na pauta, local sugerido Faculdade de Medicina de Jundiaí palestrantes
sugerido Dr Jose Eduardo Martinelli e Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira
Amaral Júnior e Dr. João Carlos José Martinelli 2. As conselheiras Claudia Regina
Martins de Oliveira e Eliana Mauro, falam sobre a Oficina São Paulo Amigo do Idoso que
acontecerá nos dias 10 e 11 de março no Fundo Social de Solidariedade das 8h30 às
12h. 3. Claudia Regina Martins de Oliveira comenta sobre o Aglomerado Urbano (Jundiaí,
Louveira, Cabreúva, Itupeva, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Jarinu), diz das
ações que o grupo tem realizado mensalmente e da conquista da Câmara Temática dos
Idosos de Jundiaí. 4. O ouvinte André Anjos dos Santos da Rede do Jardim Santa
Gertrudes convida os conselheiros para conhecer a Academia Saúde – Saúde em
movimento , ficou de enviar o projeto para conhecimento do Conselho.. Nada havendo
mais a tratar, o senhor Presidente Milton Calzavara agradeceu a presença de todos,
lembrando que a próxima reunião ordinária com a gestão 2016-2018, ocorrerá no dia 01
de março de dois mil e dezesseis às 09 horas, no CELMI, localizado na Avenida União
dos Ferroviários, 2100 - Centro, Jundiaí/SP, sendo assim declarou encerrada a presente
reunião. Eu, Sonia Maria Ferraz, Assistente Social e "secretária ad hoc” __________
lavrei a presente ata que, depois de aprovada pela Assembléia, segue para assinatura do
Presidente e demais conselheiros presentes.

Milton Calzavara
Presidente do COMDIPI – Jundiaí

CONSELHEIROS PRESENTES:
JULIANA OLIVEIRA MARTINELLI____________________________________________
PRISCILLA DE MORAES SIMÕES___________________________________________
JONAS FERNANDES BRESCANSIN_________________________________________
SABRINA RAFAELA SILVA CAMPOS________________________________________
EDILSON LUIZ DA COSTA_________________________________________________
FRANCELINO DE SOUZA VIEIRA____________________________________________
ANTONIO ZEBBER FILHO__________________________________________________
CLEUZA NEIRE CÁVOLI___________________________________________________
ALZIRA ANDREATTO DA COSTA___________________________________________
DÊNIS FERNANDO BERNI_________________________________________________
CLAUDIA REGINA MARTINS DE OLIVIERA___________________________________
ELIANA DIRCE MAURO ___________________________________________________
JOSÉ EDUARDO MARTINELLI______________________________________________
MARGARETH LESSI______________________________________________________
ELAINE PILON___________________________________________________________
DÉBORA SIMONE BICHARA RATIER________________________________________

