2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOSDA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018

Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos 18 de agosto de dois mil e dezesseis as
11h00 horas no CELMI - Centro de Educação e Lazer para Melhor Idadesituado
Avenida União dos Ferroviários, nº 2100, Centro – Jundiaí (Espaço Junto a
FUMAS) .A reunião contou com a participação dos Conselheiros Municipais. Esteve
presente o Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior. Além de outros
convidados, conforme lista de presença assinada. Justificaram ausências os
conselheirostitulares Claudia Regina Martins de Oliveira – SEMADS, Elaine Pilon –
Secretaria da Saúde e Margareth Lessi – Cultura, justificou ausência também a
conselheira suplente Débora Simone Bichara Ratier – Secretaria da Saúde, a
coordenadora Rosemary Hanai procede a leitura da pauta, 01- Inscrições para
Informes Gerais;02- Aprovação da ata do dia 11/08/2016;03 - Plano de Ação
2016/2018, 4 – Informes Gerais, O presidente do conselho Sr. Milton Calzavarasolicita
a inscrição dos interessados em dar informes, logo após faz a abertura deixando
explícito o foco da reunião, inicia-se o item 01-Plano de Ação 2016/2018: Sr. Milton
explica novamente a importância do Plano de Ação, que há necessidade de entrega
para a prefeitura a fim de entrar no orçamento público, ressalta a importância da
aprovação do documento para dar continuidade nas ações do COMDIPI. A conselheira
Rosemary Hanai ressaltaque foi realizado uma junção com o plano anterior e as
resoluções da 8ª conferênciae também foi incluso itens a partir de sugestões da última
reunião do dia 11 de agosto, dentre eles a proposta dos Senhores Dr. Flamínio Silveira
Amaral e Fé Juncal de criação de cursos de Geriatria com residência na cidade de
Jundiaí – SP,bem como provocar e incentivar a ênfase na saúde da Família. O
conselheiro SrAntônio Zebber Filhofaz a leitura do objetivo nº 5 e ressalta a importância
de cobrar a secretaria de transportes da cidade quanto ao projeto de treinamento e
capacitação de motoristas e cobradores de ônibus de Jundiaí, Sr. Milton diz que foi
realizado uma reunião no dia 10 de Setembro de 2015 com representantes da empresa
de transporte e na presença do Secretário de Esportes onde foi deliberado o início dos
treinamentos em Janeiro de 2016 e que até o presente momento a secretaria não
encaminhou as propostas ao COMDIPI e muito menos iniciou os cursos de capacitação,
a coordenadora e conselheira Rosemary Hanai abre a votação para aprovação do Plano
de Atenção biênio 2016 – 2018 e sendo deliberado por unanimidade pelos conselheiros
presentes, dá-se continuidade a reunião, item 02- Aprovação da ata do dia
11/08/2016;sem qualquer apontamento pelos presentes foi colocado em deliberação e
aprovado por unanimidade, dando continuidade na reunião, passa ao item4 – Informes
Geraisa) Rosemary Hanai faz a leitura das reivindicações para os candidatosà prefeitura
deJundiaí e ressalta a importância de se entregar as propostas juntamente com a cópia
da 8ª conferência municipal dos direitos da pessoa idosa.b)O conselheiroEdilson Luiz da
Costa diz que está fazendo o melhor trabalho possível para o COMDIPI em prol dos
Idosos mas sofreu uma decepção imensa, ao ser descartado como conselheiro titular
representante do COMDIPI no conselho dos esportes, relata que recebeu uma ligação

do Conselho em questão que o informaram não precisar mais dele pois, foi nomeado,
através da Associação dos aposentados, outro representante; o conselheiro segue com
a leitura da carta redigida por ele ao COMDIPI onde expressa a sua decepção e pede
explicações a respeito do caso. Sr. Milton Calzavara propõe o encaminhamentode dois
documentospedindo à secretaria de esportes e também para a presidente do sindicato
dos Aposentados e pensionistas a sra. Fé Juncal, e esperar a resposta sobre o caso, c)
O conselheiro Antônio Zebber Filhofaz a devolutivada reuniãosobre cursos de
capacitação e treinamento de motoristas e cobradores de ônibus de Jundiaí, onde ele e
algumas pessoas com deficiência, participaram, diz que foi mudado o foco da discussão
para assuntos não pertinentes aos conselhos, as principais reivindicações do conselho
das pessoas com deficiência foram a prática dos motoristas quanto ao manuseio dos
elevadores, fazer com que esses elevadores funcionem, respeito para com idosos com
relação aos acentos preferenciais e também quanto à apresentação da carteirinha já que
muitas vezes os ônibus não param, houve propostas também de manifestações, o
senhor presidente Milton coloca que há necessidade de fazer uma devolutiva para o
conselho das pessoas com deficiência, sobre a participação do COMDIPI na reunião e
também fazer uma reunião com o conselho em questão a fim de programar uma
manifestação simbólica, d) a coordenadora Rosemary pontua que conforme discutido na
última reunião, fica deliberado que a partir da próxima reunião ordinária, os informes
sempre serão tratados sempre no início da reunião.Nada havendo mais a tratar, o
presidente sr. Milton Calzavara declarou encerrada a presente reunião. Eu, Priscilla de
Moraes Simões, vice-secretária __________ lavrei a presente ata que, depois de
aprovada pela Assembleia, segue para assinatura do Presidente e demais conselheiros
presentes.
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