11ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2014-2015
Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - COMDIPI
biênio 2014/2016, realizada aos seis dias do mês de Janeiro 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 n. 2100 centro – Jundiaí/SP. A Reunião contou com a participação dos
Conselheiros Municipais, que assinaram a lista de presença. Esteve presente a Sra. Claudia
Regina Sartori, Sonia Maria Menin, ambas da Coordenadoria do Idoso alem de outros
convidados que assinaram a lista de presença. Justificou ausência: o conselheiro suplente
Lino Valdomiro Pimentel Loiola. O Sr. Presidente Milton Calzavara fez a abertura da
reunião dando as boas vindas e desejando que 2015 seja um ano de muita paz e trabalho a
todos os conselheiros e em seguida fez a leitura da pauta da reunião: 01- Aprovação da Ata
do dia 02/12/2014; 02- Deliberação da alteração feita pela SMNJ sobre o Regimento
Interno do COMDIPI; 03- Entrega do Relatório final da 8ª Conferência Municipal Direitos
da Pessoa Idosa em Jundiaí 04- Inscrição e Informes Gerais. 0 Sr. Presidente abriu a
plenária sobre a questão da reunião previa da Mesa Diretora, que não foi realizada devido
aos feriados. A conselheira Eliana Dirce Mauro solicitou aprovação da plenária para
acrescentar mais um item da Pauta, pois precisariam deliberar a Minuta de Resolução que
define os procedimentos para o registro das entidades não governamentais, bem como
da inscrição dos programas, projetos e serviços das entidades governamentais e não
governamentais de atendimento e assistência à pessoa idosa no Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa de Jundiaí, sendo aprovada a inserção deste item pela
plenária. Prosseguindo a reunião passou ao item 01. Aprovação da Ata do dia 02/12/2014:
Colocada para aprovação, a ata do dia 02/12/2014 foi aprovada por unanimidade pelos
conselheiros, passa-se ao item 02. Deliberação da alteração feita pela SMNJ sobre o
Regimento Interno do COMDIP: A Assessora Municipal da SEMADS, a senhora Claudia
Oliveira, pontuou que o processo a cerca da publicação do regimento interno retornou com
algumas sugestões de grafia e pequenas alterações no texto original, informa que o parecer
bem como as alterações propostas foram encaminhadas via email anteriormente e solicita a
plenária que após a leitura e análise aprove ou não o parecer da SMNJ, pontua ainda que a
publicação desse regimento depende da aprovação da plenária, esclarece que a urgência
agora é do conselho. O conselheiro Dr. João Carlos José Martinelli, coloca a plenária a
seguinte proposta: Que por uma questão de ética levaria as alterações que a Secretaria de
Negócios Jurídicos sugeriu, à Ordem dos Advogados do Brasil -OAB juntamente com o
conselheiro Dr. Lino Valdomiro Pimentel para que esta comissão analise a proposta feita. Após
análise feita antes de retorno para plenária encaminhar a mesma à Secretaria de Negócios
Jurídicos, e posterior pela Secretaria mencionada a proposta será apresentada na próxima
reunião ordinária do conselho para posterior deliberação. Colocada para deliberação, a
proposta sugerida pela conselheiro foi aprovada pelos conselheiros presentes, seguindo item
03. Entrega do Relatório final da 8ª Conferência Municipal Direitos da Pessoa Idosa em
Jundiaí, o Sr. Presidente comentou que a partir de hoje as regras de trabalho serão definidas
através do relatório final da Conferência que é o documento base para as ações futuras de
planejamento do conselho, através de suas Comissões. Logo após a fala do Sr. Presidente a
Conselheira Márcia Roseli Henrique, integrante da Comissão Organizadora da 8ª Conferência
e responsável por realizar o Relatório Final da Conferência, fez a entrega dos documentos
pertinentes da 8ª Conferência Municipal Direitos da Pessoa Idosa em Jundiaí. A
conselheira Márcia Roseli Henrique coloca que ao realizar o levantamento das fichas de
avaliação, apurou que a Conferência foi bem aceita, sendo que a maioria das respostas foram
entre muito boa e boa, que apenas 50% (num total de 60 pessoas) devolveram a ficha de
avaliação. Coloca ainda que a questão do transporte foi analisada em todos os eixos, assunto

este que foi mantido em todas as propostas levantadas pelos grupos. Conclui informando que
ficará 02 anos em outra função e estará à disposição para contribuir com o COMDIPI no que
for preciso, se dirigindo ao conselheiro João Carlos José Martinelli dizendo estar à disposição
para ajudar no trabalho que será feito de revisão do Regimento Interno, finalizando que possui
documentos e arquivos que podem ser úteis. O Sr. Presidente agradeceu a colaboração,
apoio, organização e todo o trabalho que a conselheira Márcia Roseli Henrique organizou para
o desenvolvimento do 8ª Conferência, seguindo Item 04. Minuta de Resolução que define
os procedimentos para o registro das entidades não governamentais, bem como da
inscrição dos programas, projetos e serviços das entidades governamentais e não
governamentais de atendimento e assistência à pessoa idosa no Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa de Jundiaí: O conselheiro Dr. João Carlos José Martinelli
apresentou a minuta de resolução, que seguirá anexa a esta ata. Após algumas alterações,
considerações foi colocada em votação onde foi aprovada por unaminidade pela plenária. O
Sr. Presidente solicitou a publicação da resolução o mais rápido possível, próximo Item 05.
Inscrição e Informes Gerais: O presidente, Sr. Milton Calzavara, inicia informando que já
teve acesso ao valor das destinações de parte do Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa - FUMDIPI das empresas: Astra, Japi e Finamax, que está faltando
verificar as destinações das outras empresas. A Sra. Claudia Regina Martins de Oliveira,
Assessora Municipal da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SEMADS, coloca que entrou em contato com várias empresas, divulgando a Campanha dos
Fundos Municipais vinculados à SEMADS, fala ainda que o depósito feito ao FUMDIPI pelas
empresas Astra, Japi e Finamax foi no valor de valor de R$ 88.000,00, e que a primeira
destinação identificada foi de uma pessoa física. O Sr. Presidente Milton Calzavara coloca
também que haverá a necessidade de construção do Plano de Ação Municipal para a defesa
e garantia de direitos da pessoa idosa e do Plano Anual de Aplicação dos Recursos para o
biênio 2014/2016 que o Conselho deverá elaborar ficando definido que no dia 14 do corrente
mês, às 9h00, na Sala dos Conselhos - SEMADS, haverá reunião com todas as comissões e
todos integrantes para elaboração do plano, que deverá ser apresentado em posterior reunião
extraordinária, a qual foi aprovada sua realização no dia 20 do corrente mês, às 9h00, neste
mesmo local. Outro informe foi do Conselheiro Sr. Jayr Malinverni o qual questiona a
participação dos integrantes da comissão de ILPI, pois na ultima reunião somente ele
compareceu. O Sr. Presidente expõe que também está sentindo essa dificuldade de
participação dos demais conselheiros, no entanto o conselho só poderá tomar uma atitude de
substituição dos conselheiros faltosos quando o Regimento Interno for publicado. Comenta
também que esse ano o conselho intensificará a fiscalização nos estabelecimentos referente
a vagas para idosos. Outras informações passada pelo Sr. Presidente foram: Que a
capacitação realizada pela Sr. Marcello Balzan aos conselheiros foi ótima, mas infelizmente
com a participação de poucos conselheiros, e que em breve será realizada a 2ª etapa; Que
solicitou à Câmara Municipal, através do Vereador Paulo Malerba, toda documentação
referente à pessoa idosa; Que comentou com Sr. Euzébio Pereira dos Santos do Centro de
Educação e Lazer Para Melhor Idade - CELMI dar inicio ao fórum nos bairros para atrair mais
pessoas e entrar em contato com as instituições que não participam do Conselho. Finalizando
os informes a Assessora Municipal Claudia Regina Martins de Oliveira explicou que todo
material da 8ª Conferência Municipal Direitos da Pessoa Idosa em Jundiaí sserá publicado no
site do COMDIPI. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente Milton Calzavara, lembrou
que a próxima reunião, esta extraordinária, ocorrerá no dia 20 de Janeiro de dois mil e quinze,
às 9h00, na CELMI, localizado na Avenida dos Ferroviários, 2100- Centro – Jundiaí/SP, sendo
assim declarou encerrada a presente reunião. Eu, Laura Alves da Silva, secretária ad
hoc....................., 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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