16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2014-2016
Ata da 16ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2014/2016, realizada aos dois dias do mês de junho 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 e as Sras. Claudia Regina Sartori e Sonia
Menim da Coordenadoria do Idoso, e o Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira
Amaral Júnior, além de outros, conforme lista de presença assinada. Justificaram a
ausência os conselheiros: José Joaquim Rodrigues Filho - titular; Cleuza Neire Cávoli titular; Maria Irene Cassoli David - titular e Eliane Mazzoli Boni Calderon - suplente . O
Presidente Sr. Milton Calzavara fez a abertura da reunião agradecendo a presença de
todos e lendo a pauta: DELIBERAÇÕES:1- Aprovação da Ata do dia
18/05/2015; PROGRAMAÇÃO:1- Plano de Ação Biênio 2014-2016 - 2 - Recomposição
das Comissões - Novos Conselheiros;3 - Definir foco sobre utilização de Recurso
do FUMDIPI e outros. Após a leitura o senhor presidente solicitou a plenária para colocar
em deliberação também no item 1 a ata referente ao dia 05/05/2015, todos os presentes
concordaram com a inclusão dessa ata na pauta. O senhor presidente inicia a plenária
pelo item 1 - Aprovação da Ata do dia 18/05/2015 e 05/05/2015, a conselheira Claudia
Regina Oliveira fez a leitura das duas atas, e colocou em deliberação, como não houve
manifestações, ficam as duas atas aprovadas, continuando a reunião, passou para o item
: PROGRAMAÇÃO:1- Plano de Ação Biênio 2014-2016 – o senhor Milton Calzavara,
pontua que antes de falar do plano de ação, primeiramente gostaria de lembrar a todos
que agora que já foi definido para onde as propostas e as ações deliberadas na 8º
Conferência serão encaminhadas, compete ao COMDIPI fiscalizar se teremos respostas
dos ofícios que serão encaminhados, diz ainda que quando cobra dos órgãos públicos,
está dentro da lei e, que não está cobrando nada além dos nossos direitos,completa
dizendo que realizamos a Conferência e que temos pouco tempo para essa gestão,por
isso precisamos encaminhar o quanto antes as ações. A conselheira Claudia Regina
Oliveira comenta que em relação a proposta 1, conforme deliberado na ata do dia 18 de
maio, já está inserida no site o acréscimo (INSS) para divulgação, aproveita para solicitar
a todos os presentes que olhem o site e compartilhem noticias do facebook do COMDIPI.
O senhor presidente diz que em relação ao Plano de Ação Biênio 2014-2016, que foi
construído com todo carinho e também com algumas dificuldades, agora está pronto e
que o COMDIPI precisa dar andamento a ele, salienta que após os encaminhamentos
feitos, existe a obrigação de resposta, e que na legislação é uma obrigação de execução.
Coloca ainda que no seminário nem todas as secretarias apresentaram suas metas,expõe
que o conselho deverá encaminhar copias das cartas ao Ministério Publico. Neste
momento, o Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, coloca que
depois de concretizado, o Conselho deve solicitar a cada secretaria as ações que estão
realizando, e que é importante que os conselheiros do poder público, informe as ações
que a sua Secretaria esta executando ou planejando. O conselheiro Dênis Fernando Berni
pontua que além das Secretarias Municipais, a Câmara Municipal também deverá
informar sobre o que esta sendo realizado. O senhor presidente esclarece que é
importante que os representantes das Secretarias tenham contato com as pessoas
responsáveis em sua Secretaria para leitura e encaminhamento devido do Plano de Ação
2014/2016, explica que o plano contém 29 propostas e que é responsabilidade pela
legislação elaborar anualmente, relembra que o COMDIPI realizou 02 reuniões com
conselheiros e que em uma delas, participou a Diretora de Gestão Administrativa da
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SEMADS, a senhora

Fátima Aparecida Massucato Geraldo e que ela se disponibilizou em fazer a planilha de
custo e que até o momento não foi enviado nada. Coloca que a Coordenadora do
Conselho Eliana Dirce Mauro deverá convocar reunião juntamente com as comissões. O
conselheiro João Carlos Martinelli sugere que se encaminhe para a SEMADS esses
documentos e que depois a Secretaria convoque esses coordenadores para a reunião,
especialmente os coordenadores das comissões, feito essa proposta, a maioria opta pela
deliberação, dando continuidade a reunião, passa para o item 2 - Recomposição das
Comissões - Novos Conselheiros. O senhor presidente Milton Calzavara coloca que os
novos conselheiros tomaram posse e não indicaram a comissão a qual querem fazer
parte, expõe que é importante, que todos participem de uma ou mais comissões, e que é
necessário recompor a mesa diretora, que esta desfalcada, após essa fala abre para a
plenária se manifestar, ficando definido que: Mesa Diretora: Terá como 1º Secretário, o
Sr. Edilson Luis da Costa; Comissão de Políticas Públicas: Entra o Sr. José Joaquim
Rodrigues Filho, Sr. José Joaquim Rodrigues Filho, Sr. Antonio Zebber Filho; Comissão
de Eventos e Mobilização: O conselheiro Carlos Eduardo Pasqualim de Souza e a
conselheira Claudia Regina Martins de Oliveira, ambos como coordenadores, entra
também o senhor José Joaquim Rodrigues Filho; Comissão de Registro: A conselheira
Claudia Regina Martins de Oliveira que ficará de vice coordenadora; Comissão do
FUMDIPI: Entram a ouvinte Hilda Saito e o conselheiro Alexandre Augusto Martins;
Comissão de ILPI: Entram os conselheiros Sr. Edilson Luiz da Costa e o Sr. Josué
Ribeiro . Após a indicação de alguns conselheiros para as comissões, o senhor presidente
coloca que o Conselho recebeu alguns registros de acordo com o edital, e pontua que é
uma pena que aquelas que não mandaram os documentos não poderão receber mais
verbas através do FUNDIPI, o conselheiro João Carlos Martinelli pontua que a Diretoria
de Gestão Administrativa da SEMADS disse que esse ano não haverá sanção de verbas,
não será aplicado esse ano, somente no ano que vem, a Assistente Social e Secretária
Administrativa do COMIDIPI, a senhora Sonia Maria Ferraz coloca que através das visitas
de ILPI, duas entidades solicitaram a relação de documentos e orientação para
encaminhamentos para a Comissão de Registro, o senhor presidente Milton Calzavara,
expõe que o Conselho não tem representante de Instituições não governamentais com
fins lucrativos, pois esse segmento não foi recomposto, visto que não houve inscritos,
comenta que seria explicado no 1º encontro de ILPI, porém somente 03 entidades
apareceram para esse encontro, o conselheiro Jayr Malinverni pontua que quando é
realizado as visitas de ILPI e se faz a fiscalização, a conversa é feita somente com a
diretoria e não com os moradores, comenta que é importante ouvir os moradores,pois as
coisas erradas os diretores não falam, e perto da diretoria, os moradores também não
falam, o certo é ouvir os moradores, longe da diretoria. O senhor Promotor de Justiça
Flamínio Silveira Amaral Júnior, coloca que o senhor Jayr Malinverni tem razão e que
conversar com alguns moradores é o ideal, o melhor é enquanto alguns estão com os
administradores, os outros falam com os moradores. A conselheira e coordenadora
Eliana Dirce Mauro comenta que a Comissão de ILPI já tem uma visita agendada para a
entidade Cidade Vicentina Frederico Ozanam, após alguns debates,fica agendado para o
dia 16 de Junho de 2015, às 9:00 horas a visita a entidade Cidade Vicentina Frederico
Ozanam0. O senhor presidente Milton Calzavara lembra que o tema da Conferência é “ O
Protagonismo e Empoderamento”, e que isso poderá ser o foco do assunto para passar
as entidades. A Comissão da ILPI deverá conversar com os conselheiros e explicar a
função e orientar, principalmente se a entidade ainda não tiver o seu cadastro junto ao
COMDIPI, o conselheiro João Carlos Martinelli sugere a plenária que possamos publicar
um novo edital, ou uma resolução prorrogando o prazo para entrega dos documentos ao
COMDIPI, após debate, ficou deliberado que o prazo para entrega dos documentos será
prorrogado e que a Comissão de Registro definirá e depois avisará a plenária. Informes
Gerais: a) Sr. Presidente colocou que algumas atividades estão sendo representadas
pelo COMDIPI, porém deverão dar um retorno para o Conselho tomar ciência. b) A
Secretária Administrativa do COMIDIPI, Sonia Ferraz comenta que o conselheiro Edilson
Luis da Costa participou da III Conferência de Segurança Alimentar e que ficou como
delegado da Conferência Regional de Segurança Alimentar. O senhor Presidente Milton

Calzavara, pede para que quando algum conselheiro for representar o COMDIPI, este
deverá trazer um relatório para o Conselho e compartilhar com todos, c) Sonia Maria
Ferraz lembra a todos da Comissão de ILPI, que as visitas da ILPI deverão fazer
relatórios e passar para a secretaria para arquivo, d) O Sr. Presidente Milton Calzavara
coloca que o acupunturista Robson Barbosa Lopes atende gratuito todos os domingos e
feriados às 9:00 horas no Parque da Cidade em Jundiai,a Claudia Regina Martins de
Oliveira já colocou no facebook do COMDIPI, e) O conselheiro Edilson Luis da Costa fala
que está chateado por que no Complexo Argos a entrada esta sendo dificultada para
pessoas que tem veículos, pergunta se tem como o COMDIPI fazer algum documento de
identificação para apresentar e usar no estacionamento, a conselheira Claudia Regina
Martins de Oliveira, explica que todos já tem consciência desse problema e que foi
orientada pelo pessoal da Secretaria da Educação que foi liberado o estacionamento ao
lado da Liberato e que é espaço da Argos, comenta ainda que o COMDIPI deveria fazer
um oficio solicitando a fiscalização das vagas dos idosos existentes no Complexo Argos,
f) A conselheira Claudia Regina Marins de Oliveira avisa que Jundiaí agora está
representado no Programa São Paulo Amigo do Idoso, comenta que desde 2013 Jundiaí
aderiu a esse programa e que o no mês de abril a DRADS de Campinas entrou em
contato com a SEMADS e explicou que até o momento não havia sido indicado um
interlocutor para esse programa, conversei com a secretaria da SEMADS,a senhora Rita
de Cássia Angarten Marchiore, ela sugeriu a conselheira da SEMADS, a Eliana Dirce
Mauro, a qual foi conversado e aceitou ,ficando então como Interlocutora do Programa
São Paulo Amigo do Idoso, a conselheira Eliana Dirce Mauro,aproveita para esclarecer
que inclusive a mesma já recebeu a senha que deverá ser usado para inserir as
informações no sistema do programa, o senhor Presidente Milton Calzavara fica feliz com
a noticia e complementa que a cidade de Campinas já construiu 01 centro de convivência
com a verba desse programa, g) O conselheiro Toshio Ishikawa, solicita espaço para falar
sobre a tesouraria, porém devido ao assunto ser longo ficou definido que será pauta da
próxima reunião,h) A Coordenadora do Idoso, Claudia Regina Sartori, comenta que dia
15 de junho é dia do combate a violência dos idosos, fala que a Coordenadoria do Idoso
irá distribuir alguns folhetos, comenta ainda que terão uma palavra com os alunos do
Centro de Línguas do Complexo Argos e gostaria da presença do Conselho nesse dia,
coloca que enviará por e-mail o convite. Nada havendo mais a tratar, o senhor Presidente
Milton Calzavara, declarou encerrada a presente reunião. Eu, Laura Alves da Silva, 2ª
secretária do COMDIPI, lavrei a presente ata, que, depois de aprovada pela Assembleia,
segue para assinatura do presidente e demais conselheiros presentes.

Milton Calzavara
Presidente do COMDIPI – Jundiaí
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