21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2014-2016
Ata da 21ª reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2014/2016, realizada aos três dias do mês novembro 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. Esteve presente, a Sra. Claudia
Regina Sartori e Sonia Maria Menim da Coordenadoria do Idoso, esteve presente também
promotor de Justiça, o senhor Flamínio Silveira Amaral Júnior, além de outros convidados,
conforme lista de presença assinada. Justificaram ausência os conselheiros, Dênis
Fernando Berni, Edna Aparecida de Souza Pianca, Edna Maria de Oliveira e Claudia
Regina Martins de Oliveira. 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 da ata do dia 06/10/2015; 2. Deliberação: Formação da
Comissão Administrativa para análise de projetos a serem financiados através do
FUMDIPI; 3. Deliberação: Indicação de 01 (um) Conselheiro para representação no
Conselho Municipal de Esporte e Lazer - CMEL; 4. Deliberação: Utilização do
FUMDIPI - Material de Divulgação para Campanha de Destinação IR e Confecção de
Cartilha do Idoso; 5. Deliberação: Formação da Comissão Eleitoral - Eleição da
Gestão 2016/2018; 6. Informes Gerais. Após leitura da pauta, o Presidente Sr. Milton
Calzavara, pede permissão a plenária para inclusão de mais um item na pauta:
Apresentação da Rede Social SUAS – Jardim Santa Gertrudes, dando continuidade à
reunião, 1. Aprovação da ata do dia 06/10/2015, Sr. Milton comenta que a ata foi
encaminhada por e-mail e se algum conselheiro tem algo a acrescentar, como não houve
manifestação, a ata foi aprovada. Passou para o item 2. Deliberação: Formação da
Comissão Administrativa para análise de projetos a serem financiados através do
FUMDIPI o senhor Presidente lembra que o Edital de chamamento Público está na
Secretária de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Jundiaí sendo analisado e
que é necessário formar a Comissão Administrativa para análise dos projetos a serem
financiados através do FUMDIPI, o conselheiro senhor Toshio Ishikawa lembrou do Art.
43 da Lei nº 8.129, de 26 de dezembro de 2013 onde fala que os integrantes que a
Comissão será composta por 02(dois) membros do COMDIPI, sendo 01(um)
governamental e outro não governamental e 02(dois) representantes do Poder Público
sendo 01(um) pela Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SEMADS e 01(um) indicado pela Secretaria Municipal de Finanças. Após as explicações
o senhor Milton Calzavara solicitou quem se habilitaria para compor a Comissão
Administrativa, ficando assim composta: representante não governamental o senhor
Toshio Ishikawa e governamental Maria Irene Cassoli David, sendo aprovada por
unaminidade. Passou-se para o item 3. Indicação de 01 (um) Conselheiro para
representação no Conselho Municipal de Esporte e Lazer – CMEL o conselheiro
Edilson Luiz da Costa se candidatou para representar o COMDIPI, colocada em votação
onde foi aprovada a indicação. Passou-se para o item 4. Utilização do FUMDIPI Material de Divulgação para Campanha de Destinação IR e Confecção de Cartilha do
Idoso o senhor Presidente Milton Calzavara coloca a necessidade de deliberação de
verba do COMDIPI para fazer o material de divulgação para campanha de destinação IR
e confecção de Cartilha do Idoso, o senhor Toshio Ishikawa coloca que a Lei 12.210 que
consta no panfleto que será feito não é a Lei do fundo do Idoso e sim da Criança e do
Adolescente, questionou também a quantidade de panfletos que será confeccionado.
Colocado em votação para a deliberação da utilização da verba do FUMDIPI para a
confecção do material de divulgação para a Campanha de Destinação do IR e a

confecção de Cartilha do Idoso foi aprovado pelos conselheiros presentes com abstenção
do conselheiro Toshio Ishikawa. Nesta oportunidade o conselheiro senhor Antonio Zebber
Filho questionou sobre a Caderneta do Idoso, o senhor Milton Calzavara solicita que a
conselheira Paula Hebling Malpaga dos Santos, representante da Secretária de Saúde
coloque como está caminhando a distribuição da Caderneta do Idoso, Paula Hebling
Malpaga dos Santos coloca que conforme o idoso passa em consulta nas UBS ele recebe
a Caderneta do Idoso, coloca ainda que houve sensibilização dos agentes de saúde, pois
os mesmos farão o acompanhamento da Caderneta do Idoso onde os atendimentos serão
registrados, está será valida por 05(cinco) anos. O conselheiro Dr. José Eduardo Martinelli
comentou da eficiência de um prontuário eletrônico como já existe em alguns países.
Passando para o item 5. Deliberação: Formação da Comissão Eleitoral o senhor Milton
Calzavara explica que o mandato do atual conselho se encerra em 23 de fevereiro de
2016 e haverá necessidade de eleição da sociedade civil e para tanto é necessário à
formação de uma Comissão Eleitoral ficando assim constituída e aprovada por
unaminidade pelos conselheiros: Cleusa Neire Cávoli, Edilson Luiz da Costa, Laura Alves
da Silva, Josué Ribeiro. Passou-se para o item 6. Informes Gerais 1 – O conselheiro
Edilson Luiz da Costa coloca que seria necessário levar uma proposta para o Prefeito
Municipal para o idoso não pagar estacionamento, pois em reuniões da Mesa Diretora
acontecida na SEMADS levou multa de estacionamento, o senhor Antonio Zebber Filho
também comentou que também já levou multa, o Presidente Sr, Milton Calzavara sugere
a mudança das reuniões da Mesa Diretora a coordenadora do CELMI a senhora Orlinda
Aparecida da Silva coloca as que as terças feiras no período da manhã tem sala que
poderia ser disponibilizada, a sugestão foi aceita. 2 – O conselheiro Jair Malinverni coloca
sua participação na Cerimônia de Abertura da Universidade livre da ESEF – mesa
redonda Qualidade de Vida, múltiplos olhares, diz que a proposta são módulos com a
prioridade de participação das pessoas da terceira idade, a ESEF quer integrar a
faculdade com a sociedade geral, a proposta dos módulos é: ambiental, curso de
fotografia, mobilidade, qualidade de vida e atividades culturais. 3 – O conselheiro Antonio
Zebber Filho solicita uma visita do COMDIPI na UBS do Jardim do Lago, pois coloca que
a unidade não apresenta condições de atendimento, espaço físico é ruim, rampa,
banheiro do lado de fora, corredores pequenos, funciona em uma casa alugada que seria
provisória, coloca que o Conselho Gestor já levou as reinvidicações ao Poder Público só
que no momento não há nenhuma alternativa de mudança. Pois tem lugar para construir
uma nova unidade e desde 2012 tem um projeto de construção. A conselheira Paula
Hebling Malpaga dos Santos fala que o Engenheiro da Saúde fez o projeto, a principio o
lugar onde iria construir a unidade teve alguns problemas para aprovação e o projeto está
em licitação. O Promotor de Justiça, o senhor Flaminio Silveira Amaral Júnior diz que
estas solicitações têm que ser formalizadas, protocoladas, pois o Ministério Público é
chamado só em caso de omissão do Poder Público. O conselheiro Josué Ribeiro coloca
que a nível de legislação existe normas regulamentadoras, todo estabelecimento tem que
passar por inspeção. Assim o Presidente Senhor Milton Calzavara solicitou que o
Conselho gestor formaliza a solicitação da visita do COMDIPI. 4 – O conselheiro Josué
Ribeiro informa que no município de Santos tem uma Lei Municipal que torna todos os
acentos em ônibus como preferenciais. Fala também, que existe uma Lei fala da
gratuidade de vagas de idosos nos estacionamentos privados, sugere fazer um
levantamento da Lei e o COMDIPI solicitar que regularizem as vagas destinadas aos
idosos. 5 – O senhor Milton Calzavara coloca que haverá um Treinamento para motoristas
e cobradores este treinamento foi reforçado pelo Ministério Público, que foi aberto um
inquérito contra a Prefeitura Municipal sobre este assunto, onde determina a conclusão
até o final do semestre. A coordenadora da Coordenadoria do Idoso Claudia Regina
Sartori diz que em 19/10 houve um formação sobre o processo de envelhecimento para
os funcionários das Secretarias Municipais, onde teve 60(sessenta) vagas reservadas
para os condutores, foi formada mais de 200(duzentos) pessoas que serão
miltiplicadores. 6 – O conselheiro Edilson Luiz Costa leva ao conhecimento do COMDIPI
que um casal de idosos que frequenta o CRIJU solicitou intervenção do COMDIPI, pois
devido a uma doença do marido a esposa aceitou ajuda de uma vizinha que se ofereceu

para ir ao banco e sacou o dinheiro da conta e não deu ao casal. È colocado que é caso
de denuncia na Delegacia de Policia. 7 – O senhor Milton Calzavara diz que foi marcada
uma reunião com o novo Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Rodrigo Mendes Pereira e seria bom a presença da Mesa Diretoria nesta reunião. Será na
SEMADS às 14:00 horas dia 04/11/2015. 8 – O senhor Milton Calzavara informa que no
dia 14/11/2015 haverá a terceira reunião do FÒRUM do Aglomerado Urbano no município
de Itupeva. 9 – O conselheiro Josué Ribeiro fala de uma experiência de voluntariado.
Passou-se para o item que foi incorporado na Pauta: Apresentação da Rede SUAS do
Jardim Santa Gertrudes a apresentação da Rede foi através do senhor André Santos
dos Anjos que fez uma explanação das atividades. Nada mais havendo a ser deliberado o
senhor Milton Calzavara agradeceu a presença de todos, lembrando que a próxima
reunião ordinária, ocorrerá no dia 01 de dezembro de dois mil e quinze às 09 horas, na
CELMI, localizado na Avenida União dos Ferroviários, 2100 - Centro, Jundiaí/SP, sendo
assim deu a reunião por encerrada. Eu, Sonia Maria Ferraz, Assistente Social e
"secretária ad hoc" __________ lavrei a presente ata que, depois de aprovada pela
Assembleia, segue para assinatura do Presidente e demais conselheiros presentes.

Milton Calzavara
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