7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI - Biênio 2014/2016

Ata da 7ª reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDIPI biênio
2014/2016, realizada ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, às 9 horas, no
Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade - CELMI, localizado na Avenida União dos
Ferroviários, 2100 - Centro, Jundiaí/SP. A reunião contou com a participação dos Conselheiros
Municipais, que assinaram a lista de presença. Estiveram presentes a Sra. Claudia Regina Sartori,da
Coordenadoria do Idoso,além de outros convidados que assinaram a lista de presença. O Sr. Milton
Calzavara fez a abertura da reunião dando as boas vindas a todos os conselheiros e em seguida fez a
leitura da pauta da reunião: 1- Aprovação de Atas dos dias 01/07/14 e 19/08/2014; 2- Deliberação
sobre mudança de local de reunião ordinária; 3-Deliberação de Reestruturação de Comissões
ILPI e Mesa Diretora; 4- Deliberação de Capacitação para Conselheiro; 5- Apresentação da
Preparação do Seminário do Idoso; 6-Inscrições e Informes Gerais. O senhor presidente abriu a
plenária dando inicio pelo item 3-Deliberação de Reestruturação de Comissões ILPI e Mesa
Diretora O senhor presidente coloca sobre a importância da participação dos conselheiros nas
reuniões do conselho assim como das comissões, para o bom andamento do trabalho que vem sendo
desenvolvido, comenta que nas reuniões agendadas com as comissões, poucos conselheiros
compareceram, sobrecarregando os demais conselheiros, complementa que será preciso reestruturar
algumas comissões, e as que ainda não possuem coordenadores será preciso indicação, o conselheiro
Antonio Luiz Simionatto comenta que não foi avisado sobre as últimas visitas de ILPI, a conselheira e
coordenadora Eliana Dirce Mauro, enfatiza sobre a importância da participação nas visitas de ILPI e que
acha importante o senhor Antonio Luiz Simionatto participar da comissão de ILPI, porém durante as visitas,
seria prudente a participação de conselheiros que não tivesse vinculo com entidades ligados a ILPI, o

senhor promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, coloca que não tem como saber qual
entidade será visitada e que muitas vezes a entidade visitada pode ser conhecido de algum
conselheiro que trabalhe com ILPI, por isso acha realmente prudente durante as visitas somente
conselheiros que não possuam vínculos com entidades de ILPI, prosseguindo a reunião,item 1Aprovação de Atas dos dias 01/07/14 e 19/08/2014: Colocadas para aprovação, as atas das
reuniões dos dias 01/07/1 e 19/08/2014 foram aprovadas unanimemente, seguindo item 2Deliberação sobre mudança de local de reunião ordinária: O senhor presidente comenta que
esteve em reunião com a nova secretária da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social – SEMADS, a senhora Rita de Cássia Angarten Marchiore, comenta que foi informado sobre a
vinda da Nínive de Paula Bueno e a assistente social Sonia Maria Ferraz no apoio administrativo dos
conselhos vinculados a esta secretaria, comentou que foi solicitado ao COMDIPI para utilizar o espaço
de reuniões dos conselhos na SEMADS para melhor funcionamento da secretaria administrativa, o
senhor presidente abre para votação a alteração do local de reuniões ordinárias, para SEMADS –
SEDE, e com 07 votos, a plenária delibera pela continuação das reuniões no prédio da CELMI, devido
ao fácil acesso de estacionamento, próximo item 4- Deliberação de Capacitação para Conselheiro:
O representante da Escola de Governo e Gestão do Município de Jundiaí, Edgar Aparecido Borges
Junior agradece o convite e coloca que a estrutura da instituição está a disposição do conselho no
sentido de oferecer a capacitação aos conselheiros, comenta que o mediador dessa capacitação será
o senhor Marcello Balzan,, um grande parceiro do conselho, ele possui grande conhecimento em
fortalecimento dos conselhos, salienta que essa capacitação será muito importante todos e agora o
conselho precisa definir a data para iniciar a capacitação, o presidente Milton Calzavara coloca em
votação o mês e o horário, após alguns debates, a maioria decide por realizar em duas manhãs, no
começo do mês de Outubro, passando para o próximo item 6-Inscrições e Informes Gerais: A Sra.
Claudia Oliveira, informa sobre a realização da “XVII Semana do Idoso” sob o tema Protagonismo e
Empoderamento da Pessoa Idosa, de 18 a 27 de Setembro de 2014, as atividades estão no
informativo distribuído, e que de 22 a 27 de Setembro, será a Semana do Idoso nas Unidades Básicas
de Saúde da cidade. O senhor Marcello Balzan, coloca que o conselho deveria ter participado da
organização dos eventos comemorativos aos idosos e que deveria ter partido do conselho os
preparativos, comenta que foi uma falha a não participação do conselho na organização da “XVII
Semana do Idoso”, acrescenta que a missa comemorativa da Semana do Idoso e a Caravana da
Saúde são eventos que deveriam estar na programação, sugere que o conselho faça comunicação
com a Secretaria Municipal de Educação, para iniciar trabalhos junto as escolas, objetivando a
valorização dos idosos. O senhor presidente esclarece que o COMDIPI não tinha condições de
assumir a organização da Semana do Idoso, a conselheira Eliane Mazzoli Boni Calderon, salienta que a
Secretaria Municipal de Educação já realiza projetos, em cumprimento a legislação, o respeito a
pessoa idosa é trabalhado em sala de aula. A senhora Fé Juncal convida para “Atividade Associação
na Praça” a ser realizada em 01 de outubro, na Praça Governador Pedro Toledo, uma manhã em

especial ao Dia do Idoso, e para o lançamento do 12º Livro “Disperte o Poeta que Existe em Você” em
18 de outubro, na sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Região de Jundiaí.
passando para item 5- Apresentação da Preparação do Seminário do Idoso: O senhor presidente
dispõe sobre o Seminário do Idoso, que está com data prevista para final de novembro, aproveita o
momento e convida o Sr. Euzébio Santos da CELMI para dar informações sobre o Fórum, o qual
comenta que já montou uma proposta (anexa) para andamento do trabalho, coloca que o Fórum deve
ser de forma descentralizada, para conscientização e responsabilidade social com a pessoa idosa,
esclarece que para bom andamento do Fórum é necessário montar uma comissão, sendo 01
conselheiro indicado pela plenária e outro pelo presidente, após debates ficou decidido que a indicação
do Sr. presidente será o senhor Marcello Balzan e o indicado da plenária o conselheiro João Carlos
José Martinelli. Nada mais havendo a ser deliberado o Sr. Milton agradeceu a presença de todos,
lembrando que a próxima reunião ocorrerá no dia sete de outubro de dois mil e quatorze às 09 horas,
na CELMI, localizado na Avenida União dos Ferroviários, 2100 - Centro, Jundiaí/SP, sendo assim deu
a reunião por encerrada. Eu, Nínive de Paula Bueno, secretária “ad hoc”_____________ lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada segue com a assinatura dos presentes.
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