22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2014-2016

Ata da 22ª reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2014/2016, realizada aos 01 dia do mês dezembro 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, nº 2100, Centro – Jundiaí/SP. A reunião contou com a
participação dos Conselheiros Municipais. Estiveram presentes, a senhora Claudia
Regina Sartori e Sonia Maria Menim da Coordenadoria do Idoso, também o senhor
Promotor de Justiça, o senhor Flamínio Silveira Amaral Júnior, além de outros
convidados, conforme lista de presença assinada. Justificaram ausência os conselheiros:
Milton Calzavara, titular; Eliana Dirce Mauro, titular; Maria Irene Cassoli David, titular;
Eliane Mazzoli Boni Calderon, Suplente e Rita de Cássia Stringari de Francesco, suplente.
O presidente Milton Calzavara esteve ausente por motivo de doença, a reunião foi
presidida pelo conselheiro Dr. João Carlos José Martinelli que fez a abertura da reunião,
agradecendo a todos os presentes e fazendo a leitura da pauta: 1. Aprovação da ata do
dia 03/11/2015 2. Apresentação da Secretaria de Esporte e Lazer 3. Apresentação da
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DE ONIBUS
(SMT) 4. Deliberação: Edital de Chamada Pública 5. Deliberação: Registro de
Entidades 6. Deliberação: Valor do Plano de Ação COMDIPI 7. Deliberação:
Calendário de Reuniões 2016 8. Informes Gerais. 1 - Aprovação da ata do dia
03/11/2015. Como não houve manifestação, a ata foi aprovada. Passou para o item 2.
Apresentação da Secretaria de Esporte e Lazer; o Secretário Municipal de Esporte e
Lazer justificou a ausência, devido a outro compromisso com o Fundo Social de
Solidariedade e deverá ser apresentada em próxima reunião. Passou-se para o item 3
Apresentação da CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MOTORISTAS E
COBRADORES DE ONIBUS (SMT). A senhora Gabriela Pinheiro Travaini Assessora
Municipal da Secretaria Municipal de Transportes coloca que fizeram a grade de
capacitação é uma grade curricular, em anexo, será em módulos abrangendo as
necessidades apontadas, a capacitação será ministrada por uma empresa, a ser licitada,
e terá profissionais capacitados. A senhora Juliana Maria Maia funcionária da Secretaria
Municipal de Transportes, coloca que os temas abordados em módulos será um resumo
das necessidades, motorista – velocidade – desrespeito – parada em desacordo – queda
de idosos e deficientes. A capacitação será de 08 (oito) horas sendo 02 (duas) horas cada
módulo, estes abrangendo o comportamento humano no transito e controle emocional.
Maria Iracema Lopo Assistente Social da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social e conselheira do Conselho Municipal de Pessoas com
Deficiência coloca a necessidade de reforçar a sensibilidade do motorista e cobrador e a
capacitação deverá ser em horário de trabalho para ter mais adesão. Fazer uma cartilha
sobre as limitações dos deficientes que em alguns casos de descumprimento a empresa
poderá ser punida. O conselheiro senhor Jayr Malinverni coloca algumas situações como:
foi retirado 02 pontos de ônibus da Rua do Retiro prejudicando as pessoas devido a
comerciantes que não aceitam parada de ônibus em frente ao seu comercio; caronistas
que entram junto com os idosos; pedintes; vendas de bilhetes. A senhora Gabriela
Pinheiro Travaini Assessora Municipal da Secretaria Municipal de Transportes fala que irá
levar ao conhecimento do Secretário de Transportes e na próxima reunião estará
presente o pessoal do planejamento para resolver esses assuntos. Dr. João Carlos
Martinelli pergunta Quem vem fazer o curso? Os representantes da concessionária irão
participar? A exploração no trabalho provoca determinadas reações, sendo importante a
participação de representantes das concessionárias no curso. A Ordem dos Advogados

do Brasil – OAB entendeu fazer campanha pública e participação ativa dos
representantes das concessionárias e incentivar os funcionários. Coloca ainda, que a
capacitação deverá ser junto com a Campanha Pública. A senhora Gabriela Pinheiro
Travaini Assessora Municipal da Secretaria Municipal de Transportes coloca que será
contratada uma empresa terceirizada com psicólogos através de licitação. Esclarece que
as empresas tem uma proposta de instalar sistema de monitoramento em toda frota de
ônibus através de câmera que elas próprias monitoram e serão acompanhadas pelo
Departamento de Transito da Prefeitura. Sugestões e reclamações enviar por email para
a COMDIPI e enviara para a Secretaria de Transportes. Dr. Carlos. João Martinelli coloca
que o Presidente do COMDIPI Milton Calzavara sugeriu a introdução da dramatização e
inclusão da base e integração de novos funcionários (cartilha). Ivanilde Oliveira de Jesus
representante do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência diz que é importante a
participação de duas pessoas com deficiência no curso de capacitação pois a campanha
publica e muito importante para conscientizar todos. O Dr. João Carlos Martinelli diz que o
COMDIPI está trabalhando há muito tempo para capacitar profissionais e o publico em
relação ao deficiente (sensibilidade para entender as situações). O conselheiro Josué
Ribeiro – coloca que na CESP tinha habilitação e treinamento de direção defensiva e os
motoristas eram avaliados e foi lançado o programa nota 10 e premiados. Fala ainda, que
hoje trabalha em uma empresa no setor elétrico e o supervisor também participa no curso
ministrado no horário de trabalho. A senhora Gabriela Pinheiro Travaini Assessora
Municipal da Secretaria Municipal de Transportes coloca que a partir de hoje é necessário
ter habilitação específica e fazer o curso, coloca que já se reuniram com o Ministério
Publico e já foi incluída, também faremos conscientização para os usuários. O Dr. João
Carlos Martinelli sugere que antes da contratação fazer uma nova apresentação
convidando a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB para participar. O representante da
Coordenadoria da Pessoa com Deficiência – COPEDE Reinaldo Fernandes fala que a
Coordenadoria dará total apoio, pois o deficiente e o idoso de cruzam. Passou-se para o
item 4- Deliberação: Edital de Chamada Pública. A Secretaria de Negócios Jurídicos
analisou o referido Edital e retornando com algumas considerações para serem feitas,
passou para a plenária as sugestões de alteração. O Dr. João Carlos Martinelli coloca que
as considerações são pertinentes. Sendo assim a plenária aprovou as considerações da
Secretaria de Negócios Jurídicos e referente aos critérios de avaliação para classificação
das entidades a Comissão de Registro deverá se reunir e discutir estes critérios e
anexados no referido Edital. Passou para o item 5 - Deliberação: Registro de
Entidades. O Dr. João Carlos Martinelli coloca que a Comissão de Registro analisou
algumas entidades, e algumas entidades faltaram documentos, foi feita reiteração com
prazo ate 07 do corrente para entrega dos mesmos. Foi aprovada 03 (três) entidades:
Casa de Repouso Shangri-la, Cidade Vicentina Frederico Ozanam e Associação Espírita
Lar do Idoso, passada em aprovação a plenária que deliberou pelas inscrições. 6 Deliberação: Valor do Plano de Ação COMDIPI. A conselheira e Assessora Municipal
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Claudia Regina Martins
de Oliveira esclarece que o valor do Plano de Ação a ser utilizado com a verba do
FUMDIPI será de R$ 20.000, 00 (vinte mil reais); sendo R$ 4.000.00 (quatro mil reais) em
palestras, R$ 2.000.00 (dois mil reais) em folhetos e R$ 14.000.00 (quatorze mil reais) da
Cartilha de Segurança, verbas a serem utilizadas do FUMDIPI. Continua esclarecendo
que foi elaborada a Cartilha de Segurança com a participação do conselheiro Dênis
Fernando Berni e com a representante da Coordenadoria do Idoso a senhora Sonia Maria
Menim. Coloca que foi orçado 2.000 (dois mil) exemplares tendo um custo de R$
14.000.00 (quatorze mil reais). O conselheiro Dênis Fernando Berni fala que, a cartilha foi
elaborada em 03 (três) itens sendo: segurança (rua e casa), direito e deveres e serviços
do município que são oferecidos. Colocada em aprovação a plenária deliberou o valor do
Plano de Ação COMDIPI. 7. Deliberação: Calendário de Reuniões 2016. Obedecendo
ao Capitulo V das reuniões, art. 6º parágrafo, 1º: que o calendário anual de reuniões
ordinárias será aprovado pela Plenária até o mês de dezembro do exercício anterior,
assim calendário do ano 2016 as reuniões ordinárias continuará na primeira terça-feira
de cada mês, com as modificações dos meses de: setembro 13/09/2016 e Novembro

08/11/2016, aprovado por unaminidade. 8. Informes Gerais. 1 – Reinaldo Fernandes –
Coordenador do Conselho da Pessoa com Deficiência - CODEPE – Todo ano é feito a
Campanha Consciente, conscientização das vagas de estacionamento e solicita a
participação dos conselheiros, a principio o lançamento da Campanha será no SESC dia
03/12/2015. 2 – O representante do CELMI- Centro de Educação e Lazer da Melhor Idade
Euzébio Pereira Santos expõe a criação do FÓRUM esta muito complexa e o grupo
concluiu que devem encerrar as atividades no modelo que se encontra, agradeceu a
presença de todos e continuará em aberto para novos estudos. 3 – O Dr. João Carlos
Martinelli em nome do Presidente e Conselheiros agradece o CELMI – Centro de
Educação e Lazer da Melhor Idade representado pelo Sr. Euzébio Pereira Santos, pelo
espaço cedido e dedicação, atenção a todos. Em especial ao Sr. Euzébio pela
participação e colaboração durante essa gestão. 4 – A conselheira Claudia Regina
Martins de Oliveira fala que conseguiu um outdoor para a divulgação da Campanha de
arrecadação do FUMDIPI e que o escolhido pelos conselheiros foi o de tamanho maior e
já esta em nossa cidade. Coloca ainda, que participou da reunião do aglomerado urbano
em Itupeva foi muito bom. Em Cabreuva solicitaram uma vaga na Câmara do Aglomerado
para um representante. O conselheiro Antonio Zebber Filho esteve no evento na Cúria
Diocesana dia 28 de novembro do corrente representando o COMDIPI, no evento sobre a
Lei Brasileira de Inclusão. 5 – A conselheira Laura Alves da Silva comunicou as atividades
da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e Região, coloca ainda que,
na Associação tem uma Psicóloga a 5ª feira das 8:30 as 11:30 hrs e 6ª feira das 8:30 as
11:30 e das 13:00 as 16:30 horas e em 2016 haverá o 1º concurso Corte de carnaval
2016 dos aposentados. Maiores informações pelo telefone 4586-1129 ou na sede da
AAPJR. Nada mais havendo a ser deliberado o Dr. João Carlos Martinelli agradeceu a
presença de todos, lembrando que a próxima reunião ordinária, ocorrerá no dia 12 de
janeiro de dois mil e dezesseis às 09 horas, no CELMI, localizado na Avenida União dos
Ferroviários, 2100 - Centro, Jundiaí/SP, sendo assim deu a reunião por encerrada. Eu,
LAURA ALVES DA SILVA "secretária ad hoc" __________ lavrei a presente ata que,
depois de aprovada pela Assembléia, segue para assinatura do Presidente e demais
conselheiros presentes.
Dr. João Carlos José Martinelli
Representando o Presidente do COMDIPI – Jundiaí
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