18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2014-2016
Ata da 18ª reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2014/2016, realizada aos quatro dias do mês julho 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, que assinaram a lista de presença. Esteve
presente, a Sra. Claudia Regina Sartori e Sonia Maria Menim da Coordenadoria do Idoso,
esteve presente também o promotor de Justiça, o senhor Flaminio Silveira Amaral Júnior,
além de outros convidados, conforme lista de presença assinada.Justificou ausência a
conselheira Claudia Regina Martins de Oliveira. 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: DELIBERAÇÕES: INSCRIÇÃO E INFORMES
GERAIS, 1- Cartão de Estacionamento do Idoso,2- Captação / Aplicação de Recursos
– FUMDIPI, 3-Plano de Ação – Coordenadores, 4-Relatório de atividades - Comissões
e Fórum. Após a leitura da pauta, o senhor presidente expõe a plenária a ausência da
conselheira Claudia Oliveira e também da secretária administrativa do COMDIPI, mediante
a isso coloca a plenária a necessidade e elegerem uma secretária “ad hoc”, após alguns
debates, a plenária indica a senhora Vânia Aparecida Gomes Roveri, ouvinte da FUMAS,
após essa decisão, inicia-se pelo item 1- Cartão de Estacionamento do Idoso: O senhor
presidente Milton, informou que a conselheira Claudia Oliveira já está providenciando
cartões (crachá) de identificação de Conselheiro para melhor identificação nos
estacionamentos ou em qualquer outro lugar e que em relação ao cartão de
estacionamento do Idoso, a conselheira Claudia Oliveira disse que os interessados
deverão entrar no site da prefeitura, na secretaria do transporte, a credencial é emitida
gratuitamente pela Setransp, os interessados devem solicitá-la na avenida União dos
Ferroviários, 1.760, no Poupatempo, esse documento deve ser colocado no painel do
veículo, em local bem visível. preencher o formulário e ir até o poupa tempo, continuando,
passou para o item 2- Captação / Aplicação de Recursos – FUMDIPI, a diretora Joana da
SEMADS, comentou que em relação a captação de recursos financeiros junto aos
empresários, mediante sua experiência, esclarece que o projeto quando oferecido ao
empresário deverá ser de 80% destinado a uma entidade e 20% ao COMDIPI, sendo que o
mesmo poderá ser beneficiado com 3% para imposto de renda, o contato deverá ser feito
através do setor de Recursos Humanos da empresa, o período entre o edital e a
apresentação, deverá ser executado entre os meses de agosto a dezembro, o senhor
presidente esclarece que já solicitou junto a prefeitura a divulgação do projeto, 3-Plano de
Ação – Coordenadores, o presidente Sr. Milton orienta aos coordenadores que façam
uma estimativa de custo, para apresentação no orçamento público do município e para a
próxima reunião da COMDIPI que será realizada em 08 de setembro , informa que estas
coordenadorias deverão apresentar relatório de desenvolvimento em sua área, 4-Relatório
de atividades - Comissões e Fórum: O conselheiro José Eduardo Martineli sugeriu um
“Seminário sobre Saúde e Direitos dos Idosos”, inclusive se dispôs ajudar na realização do
evento, aproveitou para divulgar o curso para cuidadores de idosos que será realizado na
Faculdade de Medicina de Jundiaí, para finalizar INSCRIÇÃO E INFORMES GERAIS, a) A
Sr.ª Claudia Sartori da Coordenadoria do Idoso informou que a Biblioteca Municipal está
fazendo triagem de livros e periódicos que possam interessar ao público idoso para
disponibilizar para as ILPIs e outras entidades que tenham interesse b) O Sr. Milton
comenta sobre o projeto de orientação para motoristas e cobradores de ônibus,
designando o Sr. Denis, subinspetor da Guarda Municipal de Jundiaí, para contato com o
responsável pelo programa, o promotor de Justiça, o senhor Flaminio Silveira Amaral

Júnior, explana sobre transportes intermunicipais para idosos, direitos e dificuldades, a Sra.
Claudia Sartori, , sugere reunião ampliada entre coordenadorias e conselhos, empresas de
ônibus, OAB, Ministério Público, entre outros, para solução deste problema, c) O
representante da CELMI, Sr. Eusébio Pereira Santos, comenta que esteve na Câmara
Municipal de Jundiaí, em audiência com o vereador José Dias, sobre ação para
recolhimento do ISS 0,5% para a COMDIPI, informa ainda que esteve em contato com a
FUMAS solicitando um projeto para túmulos sociais, para idosos, em situação de
vulnerabilidade, d) O conselheiro Sr. José Joaquim Rodrigues Filho, convida as entidades
presentes a participar do evento que será realizado pela FUMAS em 29 de agosto, no
bairro Jardim Sorocabana “Ação Comunitária”, avisa que posteriormente será enviado o
convite a todos .Nada mais havendo a ser deliberado o Sr. Milton agradeceu a presença de
todos, lembrando que a próxima reunião ordinária, ocorrerá no dia 08 de setembro 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, Vânia Aparecida
Gomes Riveri – Assessora municipal da FUMAS, secretária “ad doc”_____________ lavrei
a presente ata, que após lida e aprovada segue com a assinatura dos presentes.
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