13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2014-2016
Ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2014/2016, realizada aos três dias do mês de março 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, que assinaram a
lista de presença. Estiveram presentes: a Sra. Claudia Regina Sartori, a Sra. Sonia
Maria Menin, da Coordenadoria do Idoso e o Senhor Promotor de Justiça
Flamínio Silveira Amaral Júnior, alem de outros convidados conforme lista de
presença assinada. Justificaram ausência os conselheiros Maria Irene Cassoli David,
titular e Eliane Mazzoli Boni Calderon, suplente. O Presidente, Sr. Milton Calzavara
fez a abertura da reunião com a leitura: DELIBERAÇÕES: 1- Aprovação da Ata do
dia 03/02/2015 (Reunião Ordinária). 2- Continuação do Plano de Ação Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa e do Plano de Anual de Aplicação dos Recursos.
3- Comissão Eleitoral. INFORMES GERAIS. O Sr. Presidente abriu a plenária com
o Item 1 -Aprovação da Ata do dia 03/02/2015: Colocada para votação, a ata do dia
03/02/2015, foi aprovada, por unanimidade, prosseguindo Item 2 - Continuação do
Plano de Ação Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e do Plano de Anual de
Aplicação dos Recursos: O conselheiro Sr. Toschio Ishikawa disse que juntamente
com o Sr. Milton Calzavara levaram o Plano de Ação Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa e do Plano de Anual de Aplicação dos Recursos à Câmara
Municipal, onde o Presidente se propôs ajudar o COMDIPI, salientando o desejo de
estreitar as relações de todos os benefícios para os idosos. O Presidente Sr. Milton
Calzavara convida todos os coordenadores das comissões, para uma reunião no dia
04/03/2015, às 9.00 horas na SEMADS para definir diretrizes para utilização de
recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FUMDIPI, seguindo item
3- Comissão Eleitoral, a Assistente Social Sonia Maria Ferraz, que atua junto a
Secretaria Administrativa do COMDIPI apresentou, em anexo, o Edital de
Convocação e o Regimento Interno, para a plenária municipal de indicação de
conselheiros da Sociedade Civil ao Conselho Municipal dos Direitos Da Pessoa Idosa
– Biênio 2014-2016 para recomposição de mandato. Assim, o Edital de Convocação
e o Regimento Interno foram aprovados por unanimidade, passando ao item Informes
Gerais: 1 - Sr. Eusébio Pereira dos Santos, Diretor do CELMI - Centro de Educação e
Lazer para Melhor Idade falou sobre o Seminário Envelhecimento e Família realizado
no dia 19 de janeiro do corrente ano, das 14h30 às 17h00 horas na Faculdade
Anhanguera situada na Rua do Retiro nº 1000 – Vila da Hortência - Jundiai, com o
tema Projeto Revolução das Bengalas. 2 - O conselheiro Dênis Fernando Berni
comentou sobre o Conselho Municipal de Segurança Pública e Cidadania no qual o
COMDIPI poderá enviar um representante, se propõe para representar o Conselho e
solicita um suplente, que poderá se manifestar posteriormente, a proposta foi aceita
pelos presentes. 3 - O presidente do conselho Sr. Milton Calzavara falou que
participou do lançamento do Plano Municipal de Segurança e Cidadania que está
sendo elaborado e ressaltou a vulnerabilidade da pessoa idosa, onde é muito
importante a participação de um representante disse ainda que, participou do 1º
Debate de Pessoas Idosas realizado na Associação de Aposentados de Jundiaí e
Região - AAPJR, o qual foi muito bom a apresentação do palestrante. 4- O Senhor
Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior passou as datas para a
Comissão de ILPIS das visitas nas Entidades de Longa Permanência Governamental
e Não Governamental. 5 - A conselheira Paula Hebling Malpaga dos Santos

apresentou à possível integrante do Conselho representando a Secretaria Municipal
de Saúde, Sra. Rita de Cássia Steringari de Francesco, e comunicou que haverá
reunião da comissão de ILIPI no próximo dia 10, com a pauta: Abordar os dados para
o encontro com as instituições de longa permanência e clinicas e sua organização. 6 O Presidente do Conselho falou sobre a reunião do Fórum que será agendada pelo
Sr. Euzébio Pereira dos Santos e Dr. João Carlos Martinelli para discutir sobre a
descentralização do local para os bairros com a finalidade de abranger mais idosos.
7- A Sra. Claudia Regina Sartori falou sobre a Conferencia Estadual a ser realizada
em Águas de Lindóia no mês de setembro do corrente ano e ainda o Conselho não foi
informado do numero de vagas para delegados. 8 - Sr. Milton Calzavara comentou
sobre a visita na entidade Mãe Magnífica, estabelecida no Bairro do Castanho, no
espaço cedido pelo Padre Luiz Crispim, que é muito organizada, bem cuidada,
cuidando de moradores de rua que são recolhidos e atendidos. Coloca que os
mesmos estão precisando de auxílio, inclusive de fraldas. Neste momento a Sra.
Claudia Regina Sartori comentou que a Prefeitura do Município de Jundiaí ganhou
uma máquina de fraldas e colocou a disposição de alguma Entidade que tenha
interesse poderá entrar em contato com a Coordenadoria do Idoso. 8- Os convidados
presentes Sr. Edson Carolino e a Sra. Rosemary Aparecida Veroneze Perlini, ambos
do Municipio de Itupeva, comentaram dos projetos implantados direcionados a
terceira idade (trabalho com motoristas de ônibus e caminhões e caminhada
saudável) e que em maio inaugurarão o Centro de Convivência do Idoso. 9- O
conselheiro Dr. João Carlos Martinelli passou as datas importantes que deverão ser
comemoradas: 08 de Março, Dia Internacional da Mulher e da 1ª greve; que algumas
mulheres foram queimadas como incentivo a enfrentar certas contradições e hoje
uma mulher a cada dezessete segundos é agredida no Estado de São Paulo.
Comenta que homens e mulheres são iguais sem relevância e parabenizou todas as
mulheres. Nada havendo mais a tratar, o senhor Presidente Milton Calzavara,
declarou encerrada a presente reunião. Eu, Laura Alves da Silva, secretário suplente,
_________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
Conselheiros Presentes:
CLEUZA NEIRE CÁVOLI___________________________________________________
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