2º REUNIÃO DO AGLOMERADO URBANO DO
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

10/10/2015 – CIDADE DE JUNDIAÍ

Ata da 2ª reunião mensal do Conselho Municipal dos Idosos no Aglomerado Urbano,
realizado aos dez dias do mês de outubro de 2015, no Lar Anália Franco, localizado na
Rua Hans Staden, 176 - Anhangabaú, Jundiaí .A reunião contou com a participação de 05
cidades do Aglomerado Urbano, estiveram presentes Milton Calzavara, Claudia Regina
M. Oliveira e Antonio Zebber Filho da cidade de Jundiaí, Yoshimiti Mitsujima, Milka
Mitsujima da cidade de Itupeva, Terezinha Pereira Udovic da cidade de Várzea Paulista,
Elisabete Leite da Silva e Mário Rafael de Candia da cidade de Campo Limpo Paulista,
Roseli Duarte e Hercílio Soares da cidade de Louveira, estiveram presentes o senhor
Denílson Ricardo André, Diretor do Departamento de Proteção Social Básica da SEMADS,
representando o senhor secretário Rodrigo Mendes Pereira da SEMADS e a senhora
Claudia Regina Sartori da Coordenadoria do Idoso ,participou ainda a senhora Ilda Saito
na organização e produção do almoço, servido após o término da reunião. Milton
Calzavara abriu a reunião, dando as boas vindas a todos e apresenta a entidade Lar Anália
Franco, comenta que a fundadora Anália Franco era educadora e escritora, foi um
exemplo de vocação bem direcionada e de completo êxito, profundamente religiosa, optou
pelo Espiritismo - fé que dividia com o marido, com quem trabalhou em várias obras

espíritas. Fundou mais de setenta escolas e mais de uma vintena de asilos para crianças
órfãs, enfatizou a importância da troca de experiências e a socialização de atividades
conjuntas, senhor Milton diz que elaborou uma pequena pauta e gostaria de colocar em
deliberação, sendo assim procedeu a leitura da pauta, 1- Agradecimento pela presença
das cidades, 2- Apresentação de todos os presentes, 3- Leitura e Aprovação da Ata,
4- Apresentação do Conselho do Idoso na cidade, 5- Oficializar os encontros, 6Substituir o nome de encontro para Fórum do Aglomerado Urbano, logo após a leitura
da pauta, todos aprovaram, iniciando dessa forma pelo item 1- Agradecimento pela
presença das cidades,6- Informes Gerais, senhor Milton agradece todos os municípios
presentes e comenta sobre a felicidade da cidade de Louveira estar presente em Jundiaí,
lamenta a ausência das cidades de Cabreúva e Jarinu, porém avisa a todos que ambas
as cidades justificaram a ausência, comenta ainda que para o próximo encontro espera a
presença das 07 cidades que compõem o aglomerado urbano, continuando a reunião, , 2Apresentação de todos os presentes, senhor Milton solicita que todos se apresentem,
pois além de município novo na reunião, ainda tem a presença do diretor da SEMADS,
após essa fala, todos os integrantes do Aglomerado Urbano se apresentam, o senhor
Denílson Ricardo André, comenta que é diretor da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social – SEMADS de Jundiaí e que está representando o Secretário
Municipal de Assistência Social, o senhor Rodrigo Mendes Pereira, saúda a todos e dá as
boas-vindas, comenta que está muito feliz com a união dessas cidades e que acha muito
importante essas socializações, essa troca de informações e conhecimentos sobre cada
conselho do idoso, comenta que a SEMADS está à disposição, a seguir, passa para o
item 3- Leitura e Aprovação da Ata, senhor Milton comenta que a ata foi encaminhada
por e-mail e que não acha necessário a leitura, a senhora Elisabete de Campo Limpo
Paulista, solicita que seja feito a leitura, tendo em vista a presença do senhor Denílson e
também a cidade de Louveira que não estiveram presentes em Cabreúva, todos os
presentes concordam e a senhora Claudia Regina de Jundiaí, faz a leitura da ata, após a
leitura, todos aprovam e assinam a ata, prosseguindo passou para o item
4Apresentação do Conselho do Idoso na cidade, Sr. Milton Calzavara expõe slides
referente ao COMDIPI, onde é citado a Lei 8.129/2013 que Regula a Politica Municipal para
Pessoa Idosa – POMPI, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa-COMDIPI e o Fundo
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa-FUMDIPI; e revoga as Leis Correlatadas, a composição dos

conselheiros, pautas atuais, após a apresentação do conselho de Jundiaí, Sr. Milton
pergunta se algum município quer apresentar algo sobre sua cidade, onde a senhora Milka
de Itupeva sugere que as apresentações sejam feitas de acordo com o município que está
recepcionando, colocado em deliberação, fica aprovado, que o município anfitrião da
reunião apresentará o seu conselho para os demais, antes de passar para o próximo item,
foi apresentado para todos a presença da senhora Claudia Regina Sartori, Coordenadora
da Coordenadoria do Idoso de Jundiaí, a senhora Claudia parabeniza todos os municípios
presentes e diz que se sente feliz por ter sido convidada pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa para dar as boas-vindas a todos em Jundiaí, a seguir comenta
que a coordenadoria foi criada em março de 2013, com o objetivo de garantia que toda a
legislação referente a pessoa idosa possa ser cumprida. Para tanto, está realizando a
interlocução entre o Poder Público e a Sociedade Civil buscando soluções compartilhadas
em todos os assuntos que se referem ao idoso, pontua que a coordenadoria viabiliza as
ações para implantar a política do idoso, a seguir senhor Milton passa ao item, 5Oficializar os encontros, Sr. Milton pontua que é fundamental que as reuniões ocorridas
mensalmente sejam oficializadas, pois somente assim, o grupo terá forças para reivindicar
ou conseguir algum objetivo proposto pelo grupo, comenta ainda que em reunião passada
a senhora Milka de Itupeva comentou sobre uma ata que estava perdida e que fez algumas
buscas ativas e que conseguiu localizar a tal falada ata, pede licença para proceder a
leitura da mesma, a qual foi aprovada por unanimidade, após a leitura comenta que esteve

em uma reunião do grupo FORCIS/ADJ - Fórum Regional de Comércio, Indústria e
Serviços de Jundiaí e Região no CIESP e que se apresentou como representante do
aglomerado urbano de Jundiaí, diz que a reunião foi produtiva e muito importante e por
isso acha fundamental e importante a criação de um documento saído do grupo propondo
a representatividade do AUJ dentro da Câmara Temática, pois muitas coisas com que
lidamos são intermunicipais como no caso dos ônibus, da saúde, do esporte, vale lembrar
que este mês conseguimos representação na etapa estadual da Conferência do Idoso,
em Lindóia, e garantimos vagas na etapa nacional que ocorre em Brasília no primeiro
semestre de 2016, a senhora Milka comenta que as vagas só foram definidas após a união
das cidades que fazem parte do aglomerado urbano, pois a cidade de Campinas estava
com número significativo na conferência de Lindóia, a seguir Sr. Milton coloca em
deliberação a criação dessa carta, no qual foi aprovada por unanimidade a criação de um
documento chamado provisoriamente de Carta de Jundiaí, continuando, passa para o item
6- Substituir o nome de encontro para Fórum dos Conselhos de Direitos da Pessoa
Idosa da Aglomeração Urbana de Jundiai – A.U.J, Milton Calzavara coloca que além
da criação desse documento acha prudente e necessário substituir o nome de encontro
do aglomerado urbano de Jundiaí para Fórum, após debates, todos concordam que
substituam o nome, sendo assim, o grupo passa a ser chamado de Fórum dos Conselhos
de Direitos da Pessoa Idosa da Aglomeração Urbana de Jundiaí – A.U.J, 6- Informes
Gerais: a) Claudia de Jundiaí coloca a importância do grupo definir se as reuniões
acontecerão no primeiro ou segundo sábado de cada mês, e qual a cidade sede do mês
de novembro, todos concordam e conversam, após alguns debates fica definido que as
reuniões do Fórum serão sempre os segundos sábados de cada mês e que a próxima
reunião ocorrerá no dia 14 de novembro de 2015 na cidade de Itupeva, b) Claudia convida
a todos a participar do evento para comemorar o dia da alimentação que ocorrerá no
parque da cidade no dia 17 de outubro a partir das 09 horas, c) Milka de Itupeva pontua
que estará enviando o mapa do local da próxima reunião. Não tendo nada mais a ser
discutido ou deliberado, senhor Milton declarou a reunião encerrada, e eu Claudia Regina
Martins de Oliveira, lavrei a presente ata, que depois de aprovada pela plenária, segue
para assinatura de todos os presentes.

