19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2014-2016
Ata da 19ª reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2014/2016, realizada ao primeiro dia do mês setembro de dois mil e
quinze 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, além de outros convidados,
conforme lista de presença assinada. Justificaram ausência os conselheiros, Edna
Aparecida de Souza Pianca, Maria Irene Cassoli David, Josué Ribeiro e Carlos Roberto
Fernandes Junior . Dando início a plenária, o senhor presidente, Sr. Milton Calzavara fez
a abertura da reunião, agradecendo a todos os presentes e fazendo a leitura da pauta: 1.
Aprovação das atas dos dias 07/07/2015 e 04/08/2015; 2. Resolução para Liberação
de Recursos FUMDIPI e Edital de Apresentação de Projetos - Financiamento através
de recursos do FUMDIPI;3. Devolutiva 2º Encontro de ILPI´S realizado em
27/08/2015;4. Devolutiva do andamento do trabalho das Comissões (Plano de
Ação);5. Indicação de Representante - Eleição Conselho Tutelar; 6. Informes Gerais,
após leitura da pauta, o Sr. Milton fez abertura da reunião desejando que o mês de
setembro venha repleto de boas notícias, iniciou pelo item 1. Aprovação das atas dos
dias 07/07/2015 e 04/08/2015; Colocada em deliberação na plenária, foram aprovadas
atas de Julho e Agosto, passando para o item 2. Resolução para Liberação de
Recursos FUMDIPI e Edital de Apresentação de Projetos - Financiamento através de
recursos do FUMDIPI; Após alguns debates, o conselheiro João Carlos Martinelli da
Comissão de Registro, sugere uma reunião com a Semads no próximo dia 15 de
setembro às 9hs, para que algum técnico possa esclarecer e tirar dúvidas sobre o edital, e
também a respeito da resolução pois existem alguns pontos que ainda o COMDIPI tem
dúvidas e gostaria de esclarecer, colocada em deliberação, ficou deliberado pela maioria
o agendamento dessa reunião, ficou acertado que assim que a reunião for agendada,
será encaminhado por e-mail o convite a Comissão de registro e Mesa Diretora, após
essa deliberação, passou para o item 3. Devolutiva 2º Encontro de ILPI´S realizado em
27/08/2015; o senhor presidente Milton pontua que o encontro foi gratificante e que
estiveram presentes 10 entidades, a exposição foi feita de maneira compartilhada entre
ele e a conselheira Paula Hebling, onde foi colocada os principiais tópicos da Lei
8.129/2013, que orienta as entidades em relação a importância de terem inscrições no
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, foi colocado também ações e
programas voltados para o idoso que estão sendo realizados através das Secretaria
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a
conselheira Claudia coloca que todas as entidades, clinicas e casas de repouso,
receberam o convite por e-mail e ofícios que foram entregues pessoalmentade em cada
um deles, o senhor presidente comunica ainda que aproveitou esse encontro para
convidar todos os presentes a participar das reuniões do idoso e também para pensarem
com carinho, sobre alguém a participação como conselheiro efetivo nesse segmento que
hoje no conselho não está sendo representado, avisa a todos que assim que o relatório
ficar pronto estará encaminhando a todos os conselheiros através de e-mail, dando
continuidade a reunião passou para o item, 4. Devolutiva do andamento do trabalho
das Comissões (Plano de Ação); o senhor presidente coloca que somente a comissão
de eventos e mobilização devolveu o plano de ação com algum apontamento e que
apesar do esforço, acha que ainda tem algumas ações que deveriam ser repensadas
financeiramente, a conselheira e coordenadora Eliana disse que nenhum coordenador de
comissão entrou em contato com ela, após alguns debates ficou decidido que no dia 08
de setembro às 09horas na SEMADS, todos os coordenadores de comissão estão

convocados para discutirem e fecharem esse plano de ação, que estão demorando
demais para finalizar, o senhor Milton pontua que são 29 ações e que certamente deverão
ter um olhar mais centrado e que as comissões devem ser mais atuantes e ter harmonia
entre o Conselho e o Poder Público, pontua ainda que o plano de ação é uma exigência
da prefeitura para ser encaminhado ao Poder Público e também na Câmara Municipal, o
conselheiro João Carlos Martinelli sugere solicitar a prefeitura um valor adicional por mais
recurso para o conselho, prosseguindo o item . Indicação de Representante - Eleição
Conselho Tutelar; A conselheira Claudia Regina explica que a eleição para o Conselho
Tutelar será no dia 04 de outubro na Escola de Governo, das 09h00 às 12h00 e que o
COMDIPI deverá indicar um representante para votar no dia, esse representante poderá
votar em até 05 candidatos, comenta ainda que o representante escolhido deverá fazer
sua inscrição no site http://cmdca.jundiai.sp.gov.br/ até o dia 25 de setembro, o senhor
Milton aproveita para colocar que foi procurado por alguns candidatos e que após a
escolha do representante poderão conversar sobre as opções de candidatos, colocado
em votação, pela maioria dos votos, ficou definido que o representante do COMDIPI será
o presidente Milton Calzavara, para finalizar a reunião, passou para o último item 6.
Informes Gerais, a-) O conselheiro Edilson comunica a todos que motivo pessoais,
deverá se ausentar do conselho por 03 meses e por conta disso não poderá fazer parte
da mesa diretora, sugere que o senhor Antonio Zebber Filho o substitua como secretario
da mesa diretora, senhor Milton pede permissão a plenária para colocar em votação, após
algumas pontuações, a plenária autoriza esse assunto para deliberação, colocado em
votação, pela maioria dos votos o conselheiro Antonio Zebber Filho passa a integrar a
equipe da mesa diretora como secretário, b-) O conselheiro José Joaquim comunica que
evento no Jardim Sorocabana foi transferido para o próximo dia 12 de setembro, c-) A
conselheira Claudia Regina comunica a todos que o senhor José Joaquim está irregular
no conselho, pois atualmente ele é assessor da Fundação Municipal de Ação Social –
FUMAS e que pela Lei do Conselho a 8.129/2013, artigo 13, parágrafo 6º, o representante
do poder público não poderão possuir vínculo com poder público e por isso, o conselho
entrou em contato com o senhor José Joaquim e explicou, onde ele prontamente disse
que irá protocolar na secretaria administrativa do COMDIPI uma carta, solicitando a sua
saída como conselheiro do COMDIPI, aproveita para colocar que pretende continuar a
contribuir como ouvinte no conselho, d-) O senhor presidente comunica que foi enviado a
FUMAS um oficio solicitando a manifestação dos atuais representantes dessa pasta e ou
a indicação de dois novos representantes, a conselheira Claudia Regina explica que se
por um acaso a FUMAS indicar o senhor José Joaquim, ele poderá fazer parte novamente
como conselheiro, e-) O conselheiro Antonio Zebber Filho sugeriu usar Tribuna Livre da
Câmara dos Vereadores para divulgar os eventos e o próprio Conselho, também
comentou com senhor Milton sobre possível e que acontecerá o Fórum homenagem ao
idosos na Câmara, f-) Sr. Milton sugere criar comissão com no máximo 03 pessoas, para
analisar operacionalidade dos processos que retornam da prefeitura, fica decidido que a
comissão será composta pelos conselheiros João Carlos José Martinelli e José Eduardo
Martinelli, g-) O conselheiro Jose Eduardo Martinelli comunica sobre projeto da Faculdade
de Medicina de Jundiaí, onde terão novos cursos e eventos voltados para idosos e
Palestra sobre doença dos idosos no dia 21/09, h-) O conselheiro Jair falou que a
Prefeitura de Jundiaí, construiu uma pista para caminhada na Cidade Vicentina, i-) Senhor
Milton informou que acontecerá uma reunião em Cabreuva com os Conselhos Municipais
do idoso do Aglomerado Urbano de Jundiaí, j-) A senhora Orlinda comentou que está
articulando sobre o Envelhecimento e que estará encaminhando os convites a todos por
e-mail, k-) A conselheira Claudia Regina lembra a todos que em setembro estará
acontecendo a 18ª Semana do Idoso e que dentro dessa programação acontecerá no dia
20 de setembro de 2015, no parque da cidade, uma ação que o COMDIPI está
organizando, comenta que é importante a presença de todos nesse dia, l-) A conselheira
Eliana aproveita para dizer que ainda na programação da 18º Semana do Idoso, o Centro
de Convivência do Idoso – CRIJU estará apresentando no dia 24 de Setembro de 2015,
das 14h00 às 16:30 , tarde de seresta com o sanfoneiro Mário Bonelli "Fubá", m-) O
ouvinte,senhor Júlio César Cintrão falou da importância das Redes Sociais e que o

Conselho deverá indicar um representante para atuar na Rede Operacional, n-) A ouvinte,
senhora Iracilda da Casa Santa Marta, comenta que é vice-presidente do Conselho de
Assistência Social – CMAS e que nas reuniões do conselho está em discussão os idosos
moradores de rua, aproveitou para convidar a todos para participarem da reunião mensal
que acontecem sempre na 2ª feira do mês.Nada mais havendo a ser deliberado o Sr.
Milton agradeceu a presença de todos, lembrando que a próxima reunião ordinária,
ocorrerá no dia 06 de outubro de dois mil e quinze as 09 horas, na CELMI, localizado na
Avenida União dos Ferroviários, 2100 - Centro, Jundiaí/SP, sendo assim deu a reunião
por encerrada. Eu, Antonio Zebber Filho, secretário “ad doc”_____________ lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada segue com a assinatura dos presentes.

Milton Calzavara
Presidente do COMDIPI – Jundiaí
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