4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI - Biênio 2014/2016
Ata da 4ª reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDIPI biênio
2014/2016, realizada aos três dias do mês de junho 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, Sonia Maria Menin, ambas da
Coordenadoria do Idoso e o senhor promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, além de
outros convidados que assinaram a lista de presença.Justificaram ausência os conselheiros Cleuza
Neire Cávoli (titular),Carlos Eduardo Pasqualim de Souza (suplente),Márcia Roseli Henrique (suplente)
e Eliane Mazzoli Boni Calderon (suplente).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- Comissões
Temáticas, 2-Seminário Políticas Públicas, 3-Fórum de Organizações Sociais, 4-Deliberação
sobre horário de Reunião Ordinária e ou criação de reunião extraordinária mensal, 5-Informes
Gerais. O senhor presidente abriu a plenária abordando brevemente sobre as questões que estão
ocorrendo em relação ao regimento interno, informando que o mesmo terá que ser encaminhado para
prefeitura no setor jurídico para nova avaliação e ajustes,após deverá retornar para SEMADS tomar as
providências cabiveís e ser publicado na Imprensa Oficial do Município, enfatizou que mesmo
enfrentando esta burocracia o conselho continuará com suas atividades normalmente e questionou o
não cumprimento do artigo 23 da lei que instituiu o conselho e trata do prazo para publicação dos atos
do conselho,dando prosseguimento a reunião, passou ao ítem 01- a coordenadora das comissões, a
conselheira Eliana Dirce Mauro abordou a questão da organização das comissões, o Srº. Milton
Calzavara comentou sobre o funcionamento das comissões e o que o conselho pretende ganhar com o
bom andamento das mesmas, esclareceu que a comissão do FUNDIPI, deverá administrar todas as
questões relacionadas aos contatos a serem mantidos para a capitação dos recursos para os idosos e
que deverá trabalhar em parceria com a comissão de mobilização, aproveitou para colocar que todas
as comissões deverão eleger um redator para registro de suas atividades através de atas, dando
continuidade, ítem 02- O senhor presidente esclareceu ao conselho que todos os órgãos deveriam
expor o que possuem de ações voltadas aos idosos, a transparência é fundamental para que o
conselho possa direcionar seus recursos, informou ao conselho que enviou ao senhor Prefeito Pedro
Bigardi, um oficio para tratar dos assuntos relacionados ao seminário, tentando realizar ainda no mês
de julho, expanou a questão do cumprimento das metas de campanha do Prefeito, agradeceu o apoio
administrativo dado hoje ao conselho pela SEMADS e em especial a assessora dos conselhos Claudia
Oliveira, mas informou que enviou oficio cobrando da SEMADS o apoio técnico que está previsto na lei
8.129, continuando a plenária, passou ao ítem 03- O presidente informou a plenária sobre o conselho
Nacional do idoso que será realizado em Brasília, colocou em votação a criação de um fórum
permanente para tratar e discutir ideias relacionadas aos idosos, onde foi deliberado por 9 votos,
sugeriu a criação de uma conferência municipal do Idoso para reunir as entidades e instituições que
tratam de questões relacionadas aos idosos para que os mesmos possam se reunir e discutir ações
relacionadas aos idosos e subsidiar o conselho sobre determinados assuntos, o Srº. Euzébio Santos
parabenizou o conselho pelas ações e pelo empenho, sugeriu ao conselho que o mesmo suba mais
um degrau, entrando em contato com as empresas e industrias, tentando agendar reuniões dentro das
empresas para levar o trabalho do conselho até as mesmas, ítem 04- O senhor presidente comentou
sobre a demanda de assuntos pertinentes ao conselho, esclareceu que ás vezes surge assuntos
urgentes para serem deliberados e que muitas vezes o tempo é curto e por isso colocou em
deliberação duas opções: 1- ampliar a reunião em uma hora além do horário normal de reunião,
estendendo assim a reunião até o meio dia, ou, 2- Marcar uma reunião a mais por mês, ou seja, o
COMDIPI passar a ter reuniões quinzenais, após debate e breves considerações entre os conselheiros
, a plenária por maioria dos votos, optou por estender as reuniões em uma hora a mais quando houver
necessidade, para finalizar passou ao item 05- O senhor presidente informou sobre a possibilidade de
criação de postos de denuncia para os casos de violência e maus tratos contra os idosos, comunicou
sobre as duas visitas realizadas de ILPI, feitas pela conselheira Edna Maria de Oliveira Silva e por ele
mesmo, o conselheiro Srº. Antonio Luiz Simionatto questionou que não foi informado sobre a visita e
que gostaria de participar das visitas de ILPI. A senhora Claudia Sartori disse que o prefeito assumiu o
conselho e que ele está dando apoio as ações desenvolvidas pelo conselho e principalmente a
coordenadoria do idoso, informou que existe o portal da prefeitura e que todos podem acessar,
apresentou os vários tipos de violência que existem contra os idosos e que através disto foi possível
estruturar todo um processo de notificação e acompanhamento dos casos de violência, esclareceu
que foram confeccionados 50 mil panfletos do fique atento para serem distribuídos pela cidade,
aproveitou para abordar a questão do envelhecimento onde foram levantados todos os equipamentos
e espaços para eventos e lazer para os idosos, a senhora Claudia Sartori aproveitou para falar sobre

a importância da capacitação de formação de pessoas destes lugares, pois através dessa formação,
eles receberão os idosos mais preparados dando o conforto e respeito necessários a eles, noticiou que
no dia 4 de junho terá uma reunião no Paço Municipal para discutir formas de orientar aos idosos das
consultas improdutivas, salientou que existe uma peça de teatro onde trata as diversas formas como
os cuidadores devem agir e que esta peça foi apresentada para um grupo de médicos, dando
prosseguimento a reunião, a senhora Heny Vieira relatou sua visita a Casa Mãe Magnifica,localizada
no bairro do Santa Gertrudes, onde elogiou o comprometimento e a importância da promotoria e da
vigilância na visita, colocou o carinho e atenção recebida através do Srº. Amarildo responsável pela
entidade, onde ele acolhe 26 idosos, falou do trabalho que o mesmo desenvolve com as pessoas
relacionadas com problemas de álcool e drogas, elogiou sobre a maneira tranqüila e serena que o
senhor promotor de Justiça, Drº Flamínio Silveira Amaral Júnior tratou os problemas que ainda existem
para serem sanados na entidade. O Drº. Flamínio Silveira Amaral Júnior relatou que a entidade portou
durante 3 anos como uma instituição filantrópica e durante todo este tempo , várias medidas foram
tomadas para que a mesma funcionasse dentro da legalidade, considerou que isso só foi possível pelo
empenho e dedicação de todos da entidade. A senhora Eliana Mauro aproveitou convidar a todos os
presentes para a festa junina do Centro de Convivência do Idoso- CRIJU que ocorrerá no dia
14/06/2014 a partir das 13:00 no Complexo Argos, situado a avenida Doutor Cavalcante, 396 – Vila
Arens. O conselheiro Srº. Jayr Malinverni mencionou os diversos espaços existentes na cidade,
comentou que acha necessário retomar as ideias da criação das republicas para os idosos, se dispôs
apresentar um projeto e demais estudo relacionados a este assunto. Para finalizar o senhor presidente
perguntou sobre o local da próxima reunião, onde ficou definido pela maioria que será novamente no
espaço da CELMI. Nada mais havendo a ser deliberado o Sr. Milton agradeceu a presença de todos ,
lembrando que a próxima reunião ocorrerá no dia 01 de julho de dois mil e quatorze as 09 horas, na
CELMI, localizado na Avenida União dos Ferroviários, 2100 - Centro, Jundiaí/SP, sendo assim deu a
reunião por encerrada. Eu, , José Roberto Ferreira, 1º secretário_____________ lavrei a presente ata,
que após lida e aprovada segue com a assinatura dos presentes.
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