2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSACOMDIPI - Biênio 2014/2016
Ata da 2ª reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDIPI biênio 2014/2016,
realizada ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e quatorze, às 9 horas, na casa dos conselho ,situada á rua
Petronilha Antunes,542 – Centro - Jundiaí/SP. A reunião contou com a participação dos Conselheiros Municipais,
que assinaram a lista de presença. Estiveram presentes as Sra. Claudia Regina Sartori e Sonia Menin ambas da
Coordenadoria do Idoso e o senhor promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior. Justificaram ausências
os conselheiros João Carlos José Martinelli (titular), Maria Aparecida Marquezim Felipe (Titular), Maria Irene
Cassoli David (titular) e sua suplente Eliane Mazzoli Boni Calderon.A plenária foi aberta com o Presidente Milton
Calzavara que saudou a todos e fez a leitura da pauta 1º item: Apresentação da Proposta do Regimento
Interno,2º item: Atribuições dos Conselheiros, 3º item: Comissões Pré Definidas, 4º Informes Gerais.
Após a leitura da pauta, o senhor Presidente abordou a a questão do Fundipi como um elemento fundamental ao
conselho para realização de suas metas e a necessidade do conselho se organizar para cadastrar fontes de
recursos para o mesmo, aproveitou para falar da importância da presença dos membros do conselho, titulares e
suplentes para que ambos tenham conhecimento dos assuntos abordados pelo conselho, iniciou o debate da
plenária pelo 1º item, onde a conselheira Marília Isabel Fernandes Domingues de Souza informou que não
houve tempo para apresentar uma prévia do regimento, comentou que a comissão se debruçou para analisar
vários regimentos de outras cidades e estados como por exemplo Campinas, Mato Grosso e Rio grande do Sul,
após esta informação foi sugerida a realização de uma reunião extraordinária para apresentação do regimento
ao conselho, a conselheira Marília Isabel Fernandes Domingues de Souza sugeriu que esta data deveria ocorrer
em um prazo máximo de 15 dias, desta forma após considerações dos membros do conselho ficou acordado que
a data seria dia 15/04/2014 na sede da SEMADS localizada na Rua Senador Fonseca Nº. 605 - Centro - Jundiaí
as 09:00 da manhã, pedindo a palavra o senhor promotor Flamínio Silveira Amaral Júnior ressaltou a importância
do conselho em relação às questões dos idosos (Saúde, Maus Tratos etc..), apontou para a necessidade do
conselho possuir um cadastramento de todas as entidades do Município que tenha suas ações voltadas para o
idoso (Asilos, Casas de repouso etc..) e se colocou a disposição do conselho para ajudar a desenvolver esta
questão, o Srº Presidente Milton agradeceu suas colocações e solicitou ao Secretario do Conselho o Srº. José
Roberto Ferreira para fazer a leitura da ata do dia 13/03/2014, após a leitura da ata foi solicitado pela conselheira
Marília Isabel Fernandes Domingues de Souza que na linha 26 onde se lia “O conselheiro Milton Calzavara
comentou que a presidência do conselho deverá ser ocupada pela sociedade civil e vice presidência pela poder
público”,fosse corrigido para “o conselheiro Milton Calzavara propôs para a presidência do conselho alguém da
sociedade civil e vice presidência poder público” e na linha 29 onde lia “o coordenador tenha funções limitadas
em relação ao presidente”, para “o coordenador tenha funções distintas as da presidência”, na linha 30 onde se
lia “o coordenador terá autonomia relativa para acompanhar as comissões”, para “o coordenador terá a função
de coordenar a diversas comissões” e após as ponderações dos membros do conselho ficaram aprovadas as
correções pela maioria e solicitou que as mesmas fossem encaminhadas para Srª. Claudia Regina Martins de
Oliveira para reformulação dessa ata. Em seguida o secretario do conselho Srº. José Roberto Ferreira informou
ao presidente sobre a questão das faltas dos conselheiros, pois na ultima reunião ocorrida no dia 13/03/2014 não
foram justificados a ausência de alguns conselheiros, o presidente enfatizou novamente a importância da
presença dos membros em todas as reuniões porém após ponderações dos conselheiros ficou acordado que as
faltas dos conselheiros da reunião do dia 13/03/2014 seriam abonadas, passou para o 2º item: Atribuições dos
Conselheiros, o Presidente do conselho, abordou a necessidade de se iniciar as visitas as entidades e para
isso pediu apoio ao Srº. Antonio Simionato para abranger estes assuntos pela comissão. A Srª. Claudia Sartori
mencionou que o conselho deveria criar 2 comissões, uma para tratar dos assuntos relacionados às entidades
que receberiam fundos e outra que trataria dos assuntos relacionados às entidades que não receberiam fundos
do conselho, comentou ainda sobre o funcionamento do fluxo de informações e de que forma as entidades
encaminhariam os documentos necessários para o cadastro junto ao conselho e se propôs a fornecer estas
informações ao conselho, passando a palavra o senhor promotor Drº. Flaminio Silveira Amaral Júnior solicitou
contato com a SEMADS para verificar se já não existe algum cadastro para dar inicio aos trabalhos, após a
solicitação ficou estipulado para que a comissão de registro trate de todos os assuntos que sejam necessários
para realização do cadastro, 3º item: Comissões Pré Definidas, a respeito desse item, o senhor presidente
Milton acrescentou que cada comissão eleja um membro do grupo para representá-los junto a mesa diretora,
salientou ainda a importância FUNDIPI e a relevância do conselho buscar fundos para as diversas entidades e
lembrou um fato ocorrido a algum tempo atrás onde se perdeu uma contribuição da “Empresa Astra” de R$
90.000,00 reais pelo fato do fundo ainda não existir, mencionou ainda que se deveram ter inicio os trabalhos
direcionados as reuniões com empresários para arrecadar tais fundos, aproveitou para apresentar a todos o
tesoureiro do Conselho o Srº. Toshio Ishikawa, após apresentação do tesoureiro o Srº Presidente solicitou a ele
para entrar em contato com outros conselhos para se informar de que forma eles se organizam nas questões
relacionadas à tesouraria, o Srº. Toshio Ishikawa mencionou que na Prefeitura já existe uma lei que prevê quais
as entidades que podem ou não receber as verbas do FUNDIPI, passando ao último item: Informes Gerais A
Srª. Sonia Menin sugeriu a criação de um link para colocar as ações do conselho em evidencia,
complementando a sugestão o Presidente Srº. Milton solicitou que os conselheiros se informem sobre cursos
para capacitação de conselheiros e mencionou a questão do relacionamento entre o poder público a sociedade
Civil , sugeriu a criação de um seminário sobre Políticas Publicas, onde o poder público apresentaria ao conselho

quais as medidas publicas voltadas ao idoso estão sendo tomadas e solicitou a coordenadora acompanhe esta
questão do seminário, abordou ainda sobre o plano de governo do Prefeito que foram prometidas e que devem
ser colocadas em prática,solicitou para que seja agendado uma visita a Câmara Municipal de Vereadores, pois
pensa que o conselho necessita de um documento contendo todas as leis do município voltadas ao idoso,
enfatizou sobre a importância de uma comissão para efetuar visitas aos ILPI, abordou ainda que os conselheiros
devem estar atentos aos casos de violência e maus tratos contra os idosos e devem trazer os casos conhecidos
ao conselho para que a plenária encaminhe os casos as autoridades. A seguir o presidente questionou ao
conselheiro o Srº. José Eduardo Martinelli sobre o apoio médico ao idoso em relação à Faculdade de Medicina
de Jundiaí, por sua vez o Drº. José Eduardo Martinelli informou ao presidente que já existe um projeto em
andamento junto a associação dos aposentados, onde é dado um acompanhamento aos idosos e explicou que
existe também um projeto já em andamento no Hospital São Vicente onde os alunos prestam o atendimento
geriátrico ao idoso esclareceu que este atendimento em breve será estendido para a Faculdade de Medicina
onde os alunos farão o pré atendimento e os encaminharão a Faculdade de Medicina. Após as informações
passadas,foi comentado sobre as moradias para idosos e de como estão os projetos neste sentido, O Srº. Jayr
Malinverni comentou sobre os diversos nomes que hoje são dados a estes espaços destinados aos idosos como
por exemplo, Casa Dia, Condomínio do Idoso e Republica do Idoso e a necessidade de ser um nome melhor,
salientou ainda que o conselho deve retomar o projeto de construção do Hospital Geriátrico pois já existia um
projeto para esta construção feito pelo Drº. Nelson Maia. A conselheira Edna Maria de Oliveira Silva informou
que embora a Fumas tenha relação com o assunto, a questão do Espaço para Idoso que esta sendo construído
na Colônia é coordenado pela SEMADS, a conselheira e Coordenadora Eliana Dirce Mauro, salientou que o
Espaço para o Idoso da Colônia deverá ser entregue em Maio. A Srª. Claudia Regina Sartori informou que em
setembro será realizada a semana do idoso e que gostaria que o conselho apresentasse propostas para serem
realizadas na semana do idoso e que estas propostas possam ser apresentadas até o mês de Maio para ter
tempo hábil para organização. Nada mais havendo a ser deliberado o Srº Presidente Milton Calzavara
agradeceu a presença de todos , lembrando que a próxima reunião será no dia 15 de abril de dois mil e quatorze
as 09 horas, na SEMADS, sendo assim deu a reunião por encerrada. Eu, José Roberto Ferreira, 1º
secretário___________ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue com a assinatura dos presentes.
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