21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOSDA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018

Ata da 21ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI Biênio 2016/2018, realizada aos quatorze de dezembro dois mil e dezessete, às
09h00 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 Diretor da Diretoria de Conselhos e Entidades Comunitárias Luis Augusto Zambom,
além de outros convidados, conforme lista de presença assinada. Justificaram ausência os
conselheiros: Juliana Oliveira Martinelli (Titular), Eliana Dirce Mauro (Titular), Renata
Stacksleth (Titular) e o Senhor Presidente do Conselho, Milton Calzavara por motivo de
saúde. A Coordenadora Titular da Mesa Diretora – Rosemary Hanai abriu a reunião
agradecendo a presença de todos e explicando o motivo da falta do Senhor Presidente
Milton Calzavara, colocando que e a mesma vai presidir a reunião devido ao explicado a não
presença também do Vice-Presidente o Senhor Dênis Fernando Berni, e passou à leitura da
pauta: 01 - Inscrições para Informes Gerais. 02 - Aprovação da ata da Reunião
Ordinária do dia 09/11/2017. 03 - Deliberação: 3.1 - Calendário de reuniões do ano de
2018; 3.2 - Edital de Convocação para Eleição da Gestão de 2018-2020: 3.3 - Orçamento
da Cartilha (Em anexo para apreciação). 04 - Composição da REDEPI. 05 – Informes
Gerais. Solicitou a seguinte inclusão na pauta: Deliberação da renovação do registro
da Organização da Sociedade Civil: Cidade Vicentina Frederico Ozanam - Centro Dia,
inclusão aprovada pelos conselheiros presentes. Dando início pelo item 01 - Inscrições
para Informes Gerais: A ouvinte Eliane Pilon e a Conselheira Rosemary Hanai se inscrevem
para informes gerais. Seguindo 02 - Aprovação da ata da Reunião Ordinária do dia
09/11/2017: Coloca para aprovação, a ata do dia 09/11/2017 foi aprovada, por unanimidade.
Próximo item 03 - 03 - Deliberação: 3.1 - Calendário de reuniões do ano de 2018: a
Assistente Social da Secretaria Administrativa do Conselho Sonia Maria Ferraz explica que o
calendário das reuniões do ano de 2018 é sempre deliberado na ultima reunião ordinária do
ano, continua explicando que as reuniões permanecem às segundas quintas-feiras do mês,
salvo feriado e emendas de feriados e que foi em anexo a pauta. O Conselheiro Vitório
Ângelo Durigati pergunta se atentamos que este ano é ano de Copa do Mundo, colocamos
que se algum jogo coincidir no dia e horário da reunião mudaremos com antecedência.
Coloca para a deliberação foi aprovada pelos conselheiros presentes com direito a voto.
Prosseguindo para o item da pauta 3.2 - Edital de Convocação para Eleição da Gestão de
2018-2020, apresentado pela Assistente Social da Secretaria Administrativa do Conselho
Sonia Maria Ferraz coloca que foi em anexo à pauta para apreciação de todos; explicou que
tendo em vista o termino do mandato do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA DE JUNDIAÍ - COMDIPI - Gestão 2016-2018 em 23 de fevereiro de 2018 se faz necessário a
eleição para o biênio 2018-2020; que este Edital será encaminhado para análise e parecer da
Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos quanto a legalidade da documentação para depois ser
divulgado; apresentou item do por item do referido Edital, após a leitura a senhora Coordenadora

Titular da Mesa Diretora – Rosemary Hanai colocou para a deliberação, foi aprovado pelos
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conselheiros presentes com direito a voto. Seguindo para o próximo item da pauta 3.3 Orçamento da Cartilha: a senhora Coordenadora Titular da Mesa Diretora – Rosemary
Hanai explica que a confecção da cartilha já está no Plano de Ação e que já foi deliberada
em reuniões anteriores, mas que até o momento não havia sido feita porque seria necessário
colocar em padrões de impressão, se formou uma Comissão para tratar deste assunto
composta dos seguintes Conselheiros: Dênis Fernando Berni; Eliana Dirce Mauro e Juliana
Oliveira Martinelli, que solicitaram orçamento e no momento chegou da Editora In House no
valor de R$ 7200,00 ( em anexo a pauta o orçamento) , diz que o orçamento precisa ser
deliberado para dar andamento no processo de confecção, colocada em votação para aprovação, foi
deliberada por unaminidade. Prosseguindo com as deliberações passou para o item que foi incluído:

Deliberação da renovação do registro da Organização da Sociedade Civil: Cidade
Vicentina Frederico Ozanam - Centro Dia a a senhora Coordenadora Titular da Mesa
Diretora – Rosemary Hanai coloca que a documentação enviada foi examinada e estava em
ordem, não faltando nenhuma documentação, assim coloca em deliberação, sendo
aprovada. Seguindo para o próximo item 04 - Composição da REDEPI a senhora
Coordenadora Titular da Mesa Diretora – Rosemary Hanai explica que este assunto já vem
sendo discutido em várias reuniões do Conselho e foi enviado a diversas autoridades, e
temos três devolutivas sinalizando a participação: da Defensoria Pública; do Ministério
Público - Promotoria do Idoso e Delegacia Seccional de Polícia de Jundiaí. Passando para o
próximo item da pauta: 05 – Informes Gerais: 01 - A senhora Elaine Pilon coloca que já
está funcionando a Clinica Rosa dos Ventos que é coordenada por ela que é Enfermeira; por
Siane Benachio que é Fisioterapeuta e Paula Hebling Malpaga dos Santos, está localizada à
Rua Cica, 1267 - Vila Garcia e estão providenciando a documentação para registro no
Conselho. 02 - A Conselheira Rosemary Hanai coloca que o COMDIPI tem algumas
conquistas importantes dentro elas ações realizadas no Treinamento de Atendimento à
pessoa com deficiência ou mobilidade e idosos, e foi encaminhado para o COMDIPI o
relatório da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte informando as ações realizadas.
Nada havendo mais a tratar, a senhora Coordenadora Titular da Mesa Diretora – Rosemary
Hanai, declarou encerrada a presente reunião. Eu Sonia Maria Ferraz Assistente Social e
"secretária ad hoc” __________ lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada pela
Assembléia, segue para assinatura do Presidente e demais conselheiros presentes.
.
Rosemary Hanai
Coordenadora Titular da Mesa Diretora
Jose Eduardo Martinelli______________________________________________________
Jonas Fernandes Brescansin_________________________________________________
Matilde Zichel Manzato_______________________________________________________
Sandra Maria Aoki___________________________________________________________
Vitório Ângelo Durigati_______________________________________________________
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