20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2014-2016
Ata da 20ª reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2014/2016, realizada aos seis dia do mês outubro 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, além de outros convidados, conforme lista de
presença assinada. Justificaram ausência os conselheiros, Edna Aparecida de Souza
Pianca, Maria Irene Cassoli David,Eliane Mazzoli Boni Calderon Josué Ribeiro, Eliana
Dirce Mauro e o conselheiro Alexandre Augusto Martins Dando início a plenária, o senhor
presidente, Sr. Milton Calzavara fez a abertura da reunião, agradecendo a todos os
presentes e fazendo a leitura da pauta: 1. Aprovação da ata do dia 01/09/2015;2.
Apresentação da Diretoria de Vigilância Social;3. Devolutiva da Conferência
Estadual do Idoso realizada nos dias 28, 29 e 30 de setembro;4. Balanço da Semana
do Idoso pela Coordenadoria do Idoso;4. Informes Gerais, após leitura da pauta, o Sr.
Milton fez abertura da reunião desejando que o mês de outubro traga novidades boas e
que seja florido para todos, pede permissão a plenária para iniciar a reunião com a
apresentação de um convidado, todos concordam, a seguir o senhor Fernando José
Collin se apresenta e diz que desenvolve um projeto através de música e que o objetivo é
trazer diversão com doçura, se coloca à disposição do conselho para desenvolver esse
projeto aos sábados, dando continuidade à reunião,1. Aprovação da ata do dia
01/09/2015, Sr. Milton comenta que a ata foi encaminhada por e-mail e se algum
conselheiro tem algo a acrescentar, como não houve manifestação, a ata foi aprovada, o
senhor presidente solicita a inversão da pauta, sendo assim inicia-se pelo item 3.
Devolutiva da Conferência Estadual do Idoso realizada nos dias 28, 29 e 30 de
setembro, o senhor presidente comenta que a conferência foi intensa, exaustiva, porém
muito bem organizada por São Paulo, coloca que tiveram 05 eixos muito bem debatidos,
com participações de todos, a cidade de Campinas levou uma delegação bem grande e
por isso as vagas de delegados para a conferência nacional que será em Brasília foram
muito disputadas, pontua que as cidades da aglomeração urbana de Jundiaí se uniram
para conseguir representantes em Brasília, e que por esse esforço conseguiram eleger os
delegados Milton Calzavara e João Guilherme da UBS do Novo Horizonte como titular, e
a senhora Cleusa Neire como suplente, constata que foi um grande avanço para Jundiaí,
a seguir passou para o item 4. Balanço da Semana do Idoso pela Coordenadoria do
Idoso; a senhora Claudia Sartori da Coordenadoria do Idoso, explana que está muito feliz
com os resultados da 18º Semana do Idoso, comenta que houve ações importantes e que
algumas aconteceram foram do cronograma, porém o resultado foi gratificante, cita o
evento que aconteceu em uma creche no bairro do Caxambu que tiveram a participação
de 150 pessoas em diversas faixas etárias, fala da abertura que aconteceu no clube do
Grêmio, onde 08 secretarias participaram ativamente, várias secretarias tiveram ações
voltadas para pessoa idosa, a avaliação é bem positiva, tivemos mais de 70 ações, temos
que ficar orgulhosos pois Jundiaí é a primeira cidade a receber a Caderneta de Saúde,
que foi feito o Lançamento da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa pela Secretaria de
Saúde e Ministério da Saúde no dia 18 de setembro, isso é um avanço grande para nós,
por conta dessa caderneta, está acontecendo movimentação na Secretaria da Saúde,
para capacitar os funcionários, o conselheiro Antonio Zebber pergunta se tem data
prevista para entrega das cadernetas na UBS, a senhora Claudia Sartori coloca que a

Secretaria de Saúde primeiro fará as capacitações para depois entregar as cadernetas,
coloca que é fundamental todos estarem sincronizados nas informações para garantirem
um bom atendimento na hora da entrega, aproveita para comentar que em relação a
semana do idoso, não pode deixar de citar o grandioso almoço que aconteceu na Cidade
Vicentina Frederico Ozanam para comemorar o dia do idoso, foi um almoço com pessoas
felizes e que ficou evidente a valorização da pessoa idosa, comenta que o COMDIPI
estava muito bem representado pelo conselheiro Antonio Zebber, agradece a todos que
contribuíram para a 18º Semana do Idoso, a conselheira Claudia Regina – SEMADS,
aproveita para comentar sobre o piquenique que o COMDIPI organizou na semana do
idoso e que aconteceu no dia 20 de setembro no Parque da Cidade, explica que foi um
sucesso, agradece a presença da Cristiane da CELMI, Sonia da Coordenadoria do Idoso,
Elizabete da Vila Dignidade e a todos que passaram pelo evento, cita o ocorrido em
relação ao ônibus que estava a disposição de todos no terminal Central, porém, ninguém
apareceu para usufruir, senhor Milton, comenta que ele e Claudia ficaram com o motorista
aguardando e que como ninguém apareceu, agradeceu a presença do motorista e o
dispensou, mas que agradece muito quem pode participar, pois estava um dia muito
agradável e ensolarado, passando para o item 2- Apresentação da Diretoria de
Vigilância Social; o diretor da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social – SEMADS se apresenta e comenta que está muito feliz por estar se apresentando
ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, pois várias ações da SEMADS
estão relacionadas com a pessoa idosa, é fundamental essa integração do conselho com
a secretaria, a seguir apresentou toda a estrutura da sua diretoria, comentou que a
Vigilância Social é uma área vinculada à gestão do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) e tem como objetivo a produção e a sistematização de informações
territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e
indivíduos, falou que esse departamento considera ainda as diferentes etapas da vida do
cidadão, desde a infância, passando pela adolescência, idade adulta e terceira idade,
além de ser a principal responsável pela organização no sistema de notificações das
situações de violação de direitos. Ela contribui com as áreas de Proteção Social Básica e
Especial na elaboração de planos e diagnósticos e na produção de análises baseadas
nos dados do Cadastro Único de Programas Sociais, após essa apresentação o senhor
Milton agradece a presença do diretor Paulo de Tarso e comenta que essas informações
só vem a contribuir e acrescentar para o crescimento do COMDIPI, para finalizar passou
para o último item 4. Informes Gerais, a- O conselheiro João Carlos Martinelli comenta
que esteve na cidade de Cabreúva na abertura oficial da Semana do Idoso e que foi muito
bem recebido por todos de lá, explica que a cidade de Jundiaí é muito bem quista por
todos e que o COMDIPI já está bem conhecido por lá, comenta que foi palestrar e que
todos estavam falando da atuação dos conselheiros do idoso dentro da aglomeração
urbana de Jundiaí, isso é um avanço muito grande para todos nós, b- Plano de Ação, Sr.
Milton comenta que o recurso não poderá ser utilizado enquanto o edital para
financiamento do FUNDIPI não for publicado, explica que teve uma reunião muito boa na
SEMADS e que estiveram presentes a Eliana Mauro ,Claudia Oliveira e a diretora da
SEMADS a senhora Fátima Massucato, onde analisaram o edital, fizeram as modificações
necessárias e que o edital já foi para a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. c- Foi
formada uma comissão para análise dos processos à respeito da Conferência Municipal,
por isso se faz necessário a deliberação da plenária para criação dessa comissão, após
alguns debates, ficou deliberado pela plenária a comissão, sendo composta por: João
Carlos Martinelli, Milton Calzavara, Cleusa Neri Cávoli. d- Conselho Tutelar, a conselheira
Claudia Oliveira comenta que foram eleitos 15 conselheiros e que desses 15, cinco já são
conselheiros tutelares, agradece o apoio e a torcida de todos, comenta que espera que
esse novo mandato seja de modificações e que torce para que todos os conselheiros
eleitos façam um bom trabalho para garantir os direitos da criança e do adolescente de

Jundiaí, e- A conselheira Claudia Oliveira saúda o retorno da vice presidente do conselho,
a senhora Edna Maria de Oliveira da FUMAS pede desculpas pelo sumiço e comenta que
pretende retornar pra valer nesse conselho, f- Em relação ao senhor José Joaquim
Rodrigues que estava irregular dentro do conselho, a conselheira Claudia Oliveira
comenta que explicou para o senhor J.J que de acordo com a Lei 8.129 de 26 de
dezembro de 2013, artigo 13, parágrafo 6, o conselheiro da sociedade civil não poderá
possuir vínculo com o poder público e que desde maio de 2015 que ele está fazendo
parte da equipe da FUMAS, por isso a situação dele enquanto conselheiro está irregular
junto ao COMDIPI, após esses esclarecimento o senhor J.J optou por fazer uma carta
pedindo a sua saída de conselheiro, por esse motivo o seu suplente o senhor Josué
Ribeiro passa ser conselheiro titular, deixando a suplência do segmento pessoas idosas
vaga. Nada mais havendo a ser deliberado o Sr. Milton agradeceu a presença de todos,
lembrando que a próxima reunião ordinária, ocorrerá no dia 06 de outubro de dois mil e
quinze as 09 horas, na CELMI, localizado na Avenida União dos Ferroviários, 2100 Centro, Jundiaí/SP, sendo assim deu a reunião por encerrada. Eu, Claudia Regina
Martins de Oliveira na qualidade de Secretária "ad hoc", lavrei a presente Ata que, após
lida e aprovada pelos presentes, segue para assinatura.
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