23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2014-2016

Ata da 23ª reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2014/2016, realizada aos 12 dia do mês janeiro 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 Coordenadoria do Idoso, além de outros convidados, conforme lista de
presença assinada. Justificaram ausência os conselheiros: Maria Irene Cassoli David,
titular; Cleuza Neide Cávoli, titular e 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. Aprovação da ata do dia 01/12/2015; 2. Edital de
Chamada Pública; 3. Comissão de Registro; 4. Aglomerado Urbano; 5. Eleição
Gestão 2016-2018; 6. Informes Gerais. Dando continuidade à reunião item 1 Aprovação da ata do dia 01/12/2015. Como não houve manifestação, a ata foi aprovada.
Passou para o item 2. Edital de Chamada Pública, o Presidente Senhor. Milton
Calzavara coloca que haverá necessidade de reunir a Comissão de Registro para
elaborar os critérios de avaliação dos projetos conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos, assim ficou definido que se reunirão na quinta-feira dia
14 de janeiro de 2016 às 10:00 horas, na Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social – SEMADS com o objetivo de elaborar e deliberar os
instrumentais, colocando para a plenária a proposta não havendo nenhuma objeção
passou para o item 3 Comissão de Registro o Senhor Milton Calzavara coloca que tem
ainda algumas Instituições para serem analisadas para registro junto ao Conselho, o
conselheiro Dr. João Carlos José Martinelli coordenador da Comissão de Registro coloca
que irão se reunir no dia 14 de janeiro de 2016 às 09:00 horas, na Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS, Passou para o item 4 Aglomerado
Urbano o Presidente Senhor Milton Calzavara coloca que está participando das reuniões
do FÓRUM Aglomerado Urbano juntamente com a conselheira Claudia Regina Martins de
Oliveira, relata que foi criado o FÓRUM, onde cada cidade cedia para a reunião, a partir
destas reuniões descobriram as Câmaras Temáticas e começaram a discussão sobre
uma Câmara Temática do Idoso. Fala ainda que em reunião do Aglomerado Urbano,
representantes da DRADS de Campinas na Prefeitura Municipal de Jundiaí foi aprovado a
Câmara Temática de Desenvolvimento Social, onde integram todos os segmentos, assim
trabalharem de forma regional. Diz que é uma conquista do Conselho – COMDIPI.
Passando para o item 5 Eleição Gestão 2016-2018 o Senhor Milton Calzavara lembra a
todos os conselheiros presentes que as inscrições para a Eleição Gestão 2016-2018
estão abertas e se encerram no dia 22 de janeiro de 2016, se algum conselheiro tiver
interesse em se inscrever o formulário de inscrição se encontra no site do
comdipi.jundia.sp.gov.br ou se inscreverem na Secretaria Administrativa do Conselho.
Continuando a reunião passou-se para o item 6. Informes Gerais 1. A Coordenadora do
Idoso a senhora Claudia Regina Sartori coloca que as artes dos cartazes da CAMPANHA
DA PREFEITURA POR UMA ATITUDE CONSCIENTE NO USO DO TRANSPORTE
PÚBLICO MUNICIPAL estão prontas e gostaria que o Conselho aprovasse as artes, os
conselheiros presentes aprovaram as artes da referida Campanha, que se encontra em
anexo a esta ata. 2. A senhora Silmara Cavalcante da Empresa Sim Lazer e Viagens fez
apresentação dos programas e projetos que a empresa oferece para os idosos. Nada
havendo mais a tratar, o senhor Presidente Milton Calzavara agradeceu a presença de
todos, lembrando que a próxima reunião ordinária, ocorrerá no dia 02 de fevereiro 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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