24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2014-2016

Ata da 24ª reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2014/2016, realizada aos 02 dia do mês fevereiro 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 e Sonia Maria Menin da Coordenadoria do Idoso e o Senhor Promotor de
Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior., além de outros convidados, conforme lista de
presença assinada. Justificaram ausência a conselheira: Claudia Regina Martins de
Oliveira, suplente. O presidente Milton Calzavara fez a abertura da reunião, agradecendo
a todos os presentes e fazendo a leitura da pauta: 1.DELIBERAÇÃO 1.1. Aprovação da
ata do dia 12/01/2016; 1.2. Comissão de Registro, inscrições; 2. Apresentação das
atividades realizadas; 3. Coordenadoria do Idoso; 4. Informes Gerais. Dando
continuidade à reunião item 1.DELIBERAÇÃO 1.1. Aprovação da ata do dia
12/01/2016, sendo questionados aos conselheiros presentes sobre a leitura e se tinham
algum apontamento de oposição à ata, não tendo nenhuma manifestação em contrário à
mesma foi aprovada por todos os Conselheiros presentes. Passando para o próximo
item 1.2. Comissão de Registro - inscrições foi apresentado parecer elaborado pela
Comissão de Registro das seguintes entidades: Casa de Repouso Viver em Harmonia
Ltda – Me e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – Centro de
Convivência do Idoso – CRIJU. Colocada em votação a inscrição das entidades
elencadas acima, a plenária deliberou por unaminidade as inscrições. A Assistente Social
Sonia Maria Ferraz coloca que algumas Clínicas de Repouso entregaram a
documentação, mas a documentação estava incompleta, foram notificadas por diversas
vezes, para a providenciarem as documentações, mas não obtivemos respostas, assim
ficaram sem a inscrição e duas Clinicas de Repouso não se interessaram em fazer a
inscrição junto ao Conselho. O Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral
Júnior coloca que o Conselho exige a inscrição, mas não tem como penalizar as que não
se inscreveram, solicita que o COMDIPI comunique a Vigilância Sanitária e o Ministério
Público e a própria Entidade. Passou para o item 2. Apresentação das atividades
realizadas o Presidente Milton Calzavara coloca que solicitou a todas as comissões do
COMDIPI fazer um relatório das atividades realizadas as únicas que entregaram foi a
Comissão de Registro e de Eventos. Disse que pretende fazer um relatório das atividades
da gestão 2014-2016, solicita a Comissão que não entregou providencie. Passando para
o item 3. Coordenadoria do Idoso a Coordenadora da Coordenadoria Claudia Regina
Sartori, coloca que quantas ações que foram realizadas pelo COMDIPI começando com a
reformulação da Lei da Política Municipal do Idoso, a eleição do Conselho, um ano rico
desde a posse até o Seminário de Políticas Públicas, a 8ª Conferência Municipal do
Idoso, a participação na Conferência Estadual e em abril deste ano a participação na
Conferência Nacional, coloca como avanço os encaminhamentos da 8ª Conferência
Municipal do Idoso em forma de processos para as Secretarias Municipais. Coloca da
participação do Conselho no Aglomerado Urbano. Fala que a Coordenadoria do Idoso tem
funções semelhantes, mas todas as ações conjuntas foram acertadas. Coloca ainda, que
hoje o Senhor Prefeito Municipal está ligado com as formas que o Conselho vem
realizando suas ações, que o mesmo quis fazer a posse da Gestão 2016-2018 fora do 8º
andar do Paço Municipal, como forma de valorizar a posse da Sociedade Civil. A senhora
Claudia Regina Sartori agradece aos membros do Conselho. O senhor Presidente Milton
Calzavara fala que trabalhou com entusiasmo, pois a reformulação da Legislação reforçou

ações para a participação de outros segmentos, trazer as Entidades junto ao Conselho,
ressalta o trabalho do COMDIPI realizado em conjunto a Coordenadoria do Idoso que foi
de forma positiva, aberta, uma coogestão de parceria. Agradece a presença assídua do
Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior nas ações realizadas e nas
reuniões do Conselho. Continua falando do trabalho que o Conselheiro Toshio Ishikawa
teve na Comissão de Finanças, mencionou que o Edital de Chamamento Público está
sendo encaminhado, agradece a participação de todos os conselheiros que atuaram,
agradece os serviços e o apoio prestados pela Secretaria Administrativa do Conselho nas
pessoas de Sonia Maria Ferraz, Ninive de Paula e Claudia Regina Martins de Oliveira e a
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS. O Conselheiro
João Carlos José Martinelli ressalta que a convite da Promotoria de Justiça do município
de Cabreuva participou de um encontro do Aglomerado Urbano onde falou sobre o
Estatuto do Idoso e a participação da sociedade civil no Conselho, que a receptividade foi
boa inclusive com a participação dos idosos solicitando esclarecimentos. Agradece em
nome da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB ao CELMI, ao Senhor Promotor de
Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, e fala da necessidade de se fazer voto de louvor
para a Coordenadoria do Idoso e CELMI. Continuando a reunião passou-se para o item 4.
Informes Gerais 1. O Senhor Milton Calzavara lembrou que no dia 04 de fevereiro
haverá a Eleição da nova gestão 2016-2018 no Centro de Convivência do Idoso – CRIJU
e falou a importância dos conselheiros atuais estarem presentes. 2. A Assistente Social
Solange Aparecida M. Cangiani da Cidade Vicentina convidou a todos para participarem
do Baile de Carnaval da Entidade. 3. A Assistente Social Eliana Mauro, Coordenadora do
Centro de Convivência do Idoso – CRIJU, convidou para os presentes participarem do
Baile de Carnaval que acontecerá no dia 06 de fevereiro sábado das 13:00 ás 17:00
horas. 4. O Conselheiro Alexandre Augusto Martins lembrou do Curso de Capacitação
dos Motoristas, que ainda não foi programado e continua recebendo muitas reclamações
de usuários. Sugeriu que o COMDIPI enviasse e-mail cobrando a agilização da
Capacitação. 5. A Conselheira Eliana Mauro e gestora do Programa São Paulo Amigo do
Idoso, coloca que para o ano haverá treinamento para todos os funcionários, como
também realizará um levantamento com a sociedade civil e as Secretárias. 6. O
Conselheiro Dênis Fernando Berni coloca que tem um projeto para formar uma equipe de
patrulhamento em territórios de maior população de idosos. 7. O Conselheiro Edilson Luiz
da Costa terminou a reunião recitando uma poesia. 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
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