17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOSDA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018

Ata da 19ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI Biênio 2016/2018, realizada aos dezenove de outubro de Dois mil e
Dezesseteàs09h00 horas no CELMI - Centro de Educação e Lazer para Melhor Idade,
situado à Avenida União dos Ferroviários, nº 2100, Centro – Jundiaí (Espaço Junto a
FUMAS). A reunião contou com a participação dos Conselheiros Municipais e
ouvintes.Estiveram presentes o Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior,
além de outros convidados, conforme lista de presença assinada. Justificaram ausência os
conselheiros: Antonio Zebber Filho - titular; Rosemary Hanai - titular; Eliana Dirce Mauro titular; Renata Staclfleth - titular e Dayane Aparecida Pereira Martins - suplente. O presidente
do Conselho, Senhor Milton Calzavara, abriu a reunião agradecendo a presença de todose
passou à leitura da pauta: 01 – Inscrições para Informes Gerais. 02 – Deliberações: 2.1 –
Aprovação da ata da Reunião Ordinária do dia 14/09/2017; 2.2 – Formação da
Comissão Eleitoral para a Gestão 2018-2020; 2.3 – Comissão de Registro: Renovação
de Registro: Lar Nossa Senhora das Graças e Cidade Vicentina Frederico Ozanam –
ILPI. 03 – REDEPI – Rede de Defesa e Proteção ao Idoso. 04 – Plano de Ação –
Relatório dos Conselheiros. 05 – Captação de Recursos. 06 – Informes Gerais. Dando
início pelo item 01 – Inscrições para Informes Gerais: Milton Calzavara, Orlinda A. Silva,
Dênis Fernando Berni. 02 – Deliberações: 2.1 - Aprovação da ata da Reunião Ordinária
do dia 14/09/2017:sendo questionados os presentes sobre a leitura e se tinham algum
apontamento de oposição à ata, não tendo nenhuma manifestação em contrário à mesma foi
aprovada por todos os conselheiros presentes. Seguindo para o item da pauta 2.2 –
Formação da Comissão Eleitoral para a Gestão 2018-2020 o senhor Presidente Milton
Calzavara coloca da necessidade da formação da Comissão Eleitoral em virtude desta atual
gestão vencer em 13/02/2018. Salienta que alguns conselheiros desta gestão não poderão
mais se inscrever para concorrer a vaga de conselheiro por estar na segunda gestão do
Conselho. Coloca que a Comissão deverá ser formada de pelo menos quatro Conselheiros
que não concorrerão para a próxima gestão. Assim duas Conselheiras deixaram o nome:
Sociedade Civil - Cleuza Neire Cávoli e pelo Poder Público: Lucinéia Granja Volpiani, os
demais Conselheiros que não estão presentes serão questionados. Passando para o item
da pauta 2.3 – Comissão de Registro: Renovação de Registro: Lar Nossa Senhora das
Graças e Cidade Vicentina Frederico Ozanam – ILPI: a senhora Assistente Social e
Secretária Administrativa do COMDIPI Sonia Maria Ferraz explicou que a Comissão de
Registro se reuniu em 12 de setembro de 2017 para analisar o pedido de renovação das
inscrições das Organizações da Sociedade Civil : Lar Nossa Senhora das Graças e Cidade
Vicentina Frederico Ozanam – ILPI, analisaram toda a documentação que estavam corretas,
colocada para deliberação da plenária que aprovou por unanimidade. Passando para 03 –
REDEPI – Rede de Defesa e Proteção ao Idoso o senhor Presidente Milton Calzavara
explica que a idéia de se formar uma Rede de Defesa e Proteção ao Idoso é desde o ano
passado em conversa com o Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior
surgiu a proposta, uma rede parecida com o REDECA. O REDEPI seria uma rede constituída
por Órgãos do Poder Público com poderes em atuar na questão, com representante do
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Ministério Público, ainda representantes: da Câmara Municipal, Promotoria do Idoso,
Defensoria; Gabinete do Prefeito e do COMDIPI. Coloca ainda que já conversou com o
senhor Fábio da OAB e que ele achou a proposta interessante. Explica que o REDEPI seria
uma rede retaguarda e sustentabilidade do Conselho, forma de sustentação de
implementação, monitoramento da Política Pública do Idoso. O Senhor Promotor de Justiça
Flamínio Silveira Amaral Júnior acha a idéia de construir a rede viável. Assim o senhor
Presidente Milton Calzavara pergunta se alguém tem alguma colocação a fazer como os
conselheiros presentes não se manifestaram colocou a formação da REDEPI – Rede de
Defesa e Proteção ao Idoso para a deliberação, que foi aprovado por unanimidade.
Passando para o item da pauta 04 – Plano de Ação – Relatório dos Conselheiros o
senhor Presidente Milton Calzavara coloca que em virtude da pouca participações dos
Conselheiros nas comissões se pensou neste Relatório dos Conselheiros. A senhora
Coordenadora da Mesa Diretora Rosemary Hanai elaborou um resumo do Plano de Ação
2016-2018, e o relatório deve-se tomar como base o referido Plano de Ação, para a
avaliação das metas elencadas neste Plano de Ação. Este Resumo foi enviado por e-mail, e
a data de entrega é até o dia 08 de novembro. Passando para o item da pauta 05 –
Captação de Recursos o senhor Milton Calzavara relembrou o inicio da captação do Fundo,
onde ele e o senhor Toshio Ishikawa foram buscar os recursos, conseguindo alguns, com
estes recursos captados foram financiados 04 (quatro) projetos através de Edital de
Chamamento Público; falou também que o ano passado a AMBEV destinou um valor de R$
250.000,00. Coloca que sempre está insistindo junto com a Prefeitura Municipal e com a
UGADS para que se pensem na Captação de Recursos, para contratar um especialista para
este fim. Salienta que esteve no CIESP em reunião com os empresários e presente no Café
da Manhã com o Senhor Prefeito Municipal e Empresários, no Paço Municipal. Coloca ainda
que com o dinheiro do Fundo Municipal o COMDIPI está financiando a reforma do CEPAI e
financiou os uniformes do JORI. Passando para o item da pauta 06 – Informes Gerais - 01
- Milton Calzavara coloca que a Conselheira Eliana Dirce Mauro enviou uma solicitação de
semáforos na frente da SOBAM, lendo o oficio enviado por ela. Falou também que entregou
ao Conselheiro e Assessor do Idoso Vitório Ângelo Durigati a relação dos processos frutos
da ultima Conferência do Idoso. 02 - A senhora Orlinda A. Silva do CELMI coloca que a
CETUR está tentando criar um aplicativo para divulgação, achou interessante pois em
relação Política do Idoso tem diversas ações acontecendo: como o selo que Jundiaí ganhou
do São Paulo Amigo do Idoso, e outras ações que estão acontecendo e que aconteceram,
poderiam se juntar para a divulgação. 03 - O senhor Conselheiro Dênis Fernando Berni falou
da Cartilha do Idoso que optaram em adiar pela questão técnica da edição, que já
conversaram com alguém que vai fazer a edição. Disse também que estão pensando quer o
público que freqüenta o CRIJU seja multiplicadores desta Cartilha. O senhor Promotor de
Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior disse que é importante fazer a divulgação e que seja
ampla inclusive com a TV TEM. A Conselheira Juliana Oliveira Martinelli coloca que já
encaminharam para a Editora e depois vão fazer a cotação de impressão. O senhor
Conselheiro Vitório Ângelo Durigati coloca que antes da cotação deverão passar para a
Comunicação da Prefeitura Municipal antes da decisão final. A Conselheira Matilde Zichel
Manzato coloca que deveria ter uma data para o lançamento da Cartilha. Nada havendo mais
a tratar, o Presidente, Sr. Milton Calzavara, declarou encerrada a presente reunião.Eu Sonia
Maria FerrazAssistente Social e "secretária ad hoc” __________ lavrei a presente ata que,
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depois de lida e aprovada pela Assembléia, segue para assinatura do Presidente e demais
conselheiros presentes.
Milton Calzavara
Presidente do COMDIPI – Jundiaí

Conselheiros Presentes:
Juliana Oliveira Martinelli_____________________________________________________
Matilde ZichelManzato_______________________________________________________
Cleuza Neire Cávolli_________________________________________________________
Dênis Fernando Berni________________________________________________________
Vitório ÂngeloDurigati_______________________________________________________
Sandra Maria Aoki___________________________________________________________
Eliana Aparecida BruiniGiacomelli_____________________________________________
Lucinéia Granja Volpiani_____________________________________________________
José Eduardo Martinelli______________________________________________________
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