5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI - Biênio 2014/2016

Ata da 5ª reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDIPI biênio
2014/2016, realizada ao primeiro dia do mês de julho 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. 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: 1Redistribuição de conselheiros nas comissões; 2-Organização do Fórum, junto com FMJ,
Promotoria, Defensoria, CELMI, Associação dos Aposentados; 3-Inscrição e Informes Gerais. O
senhor presidente abriu a plenária enfatizando que o conselho deve promover ações para que todas as
entidades prestadoras de serviço para os idosos se unam e desta forma levem ao conhecimento do
conselho os problemas que todas enfrentam.1-Redistribuição de conselheiros nas comissões; A
coordenadora das comissões, a Sra. Eliana Dirce Mauro, abordou a questão da redistribuição dos
membros do conselho entre as comissões para que as mesmas pudessem contar com um número
mais equilibrado de conselheiros, após alguns debates o conselheiro João Carlos José Martinelli
solicitou a inclusão de seu nome para a comissão de registro e a retirada da comissão de ILPI, o
conselheiro Francisco Delgado Moreno pediu para incluir seu nome na comissão de eventos e
mobilização. O Presidente Milton Calzavara comentou da necessidade de criação de um grupo
formado por membros de todas as entidades prestadores de serviços voltado aos cuidados de idosos e
que não tem representatividade no Conselho, solicitou a plenária para que façam estudos e
apresentem algumas melhorias para os idosos, o conselheiro João Carlos José Martinelli explanou
sobre a importância do direcionamento de trabalhos voltados à orientação dos idosos em assuntos que
os mesmos não tem conhecimentos e muitas vezes são enganados, citou como exemplo os
financiamentos oferecidos, a seguir o conselheiro José Eduardo Martinelli comentou sobre a
capacidade laboral, onde na Europa já existe a redução da carga horária nos trabalhos pois os idosos
já não se aposentam, dando ênfase ao retângulo da idade onde nascem poucos e morrem poucos,
dando continuidade a reunião, passou ao ítem 2-Organização do Fórum, junto com FMJ,
Promotoria, Defensoria, CELMI, Associação dos Aposentados, o Presidente Milton Calzavara,
informou ao conselho sobre o oficio enviado ao senhor Prefeito que trata da questão do seminário
onde o mesmo já o despachou para Senhora Claudia Sartori para providencias, solicitou ainda a
Coordenadora das Comissões, a senhora Eliana Mauro uma reunião da comissão de eventos onde
tratará de ações da mesma e junto a sociedade para a realização do seminário, 3-Inscrição e
Informes Gerais, a-) A senhora Claudia Sartori comentou sobre a questão da sensibilização das
pessoas no tocante ao envelhecimento e ao empoderamento do idoso, que será tratado no fórum
nacional do idoso, falou ainda sobre a possibilidade de promover um debate com os funcionários da
prefeitura de diversas áreas que atendam a idosos e orientá-los sobre as formas de atendimento, pois
existem vários tipos de idosos, como por exemplo as necessidades dos idosos do esportes que não
são as mesmas dos idosos da saúde, b-) O Presidente Milton Calzavara falou ao conselho sobre uma
cartilha do Paraná e outra fornecida pelo promotor de Justiça, o doutor Flamínio Silveira Amaral Júnior,
que tratam dos direitos do idoso e considerando muito importante a questão destes conhecimentos
chegarem até os idosos, c-) Foi proposto que se reunissem todos materiais relativos aos idosos e que
com eles se criasse uma cartilha do município, d-) O Presidente Milton Calzavara informou que sobre o
apoio administrativo para a secretaria Administrativa para o conselho , ainda não obteve resposta, f-) O
senhor Presidente perguntou ao doutor Flamínio Silveira Amaral Júnior sobre a questão da vigilância
sanitária solicitar a presença de membros do conselho, onde o doutor promotor de Justiça sugeriu ao
conselho que se marque uma reunião entre todos os órgãos da prefeitura envolvidos e que tratem da
legalidade das entidades voltadas aos idosos juntamente com o ministério Público, por conta da
importância do assunto, o senhor presidente solicitou a plenária permissão para colocar em votação a
deliberação da criação de uma comissão que tratará destes assuntos e que providenciará uma reunião
com alguns órgãos da prefeitura (Prefeito, SEMADS, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria
Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos,
Ministério Público), a plenária deliberou pela maioria dos votos a criação dessa comissão. 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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