6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI - Biênio 2014/2016

Ata da 6ª reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDIPI biênio
2014/2016, realizada ao quinto dia do mês de agosto 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,da Coordenadoria
do Idoso, 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:1 -Apresentação da Revisão do Regimento Interno 2- Reconsideração da
proposta do Conselheiro. Antonio Simionatto, 3 - Deliberação para Definição de
Coordenadores das Comissões Temáticas, 4-Inscrições e Informes Gerais. O senhor presidente
abriu a plenária dando inicio pelo item 1 -Apresentação da Revisão do Regimento Interno, os
conselheiros que fazem parte desta comissão avisaram que a apresentação do regimento interno
não poderia ser possível, pelo fato de ainda faltarem alguns ajustes, acharam prudente se reunirem
novamente no dia 12 de agosto para finalizarem o regimento, disseram que assim que a comissão
terminar a revisão, irão apresentar para a plenária, passando para o próximo item 2Reconsideração da proposta do Conselheiro. Antonio Simionatto, segundo o conselheiro
Antonio Simionato, o objetivo é cuidar melhor do idoso e estou sem informações para discutir com a
vigilância, as exigências caminharam rápido demais, temos 03 casas teoricamente que tem
condições de trabalhar com o idoso e as casas não podem receber a população da 3ª etapa (
pessoas acamadas com sonda) não tem hospital, o conselheiro João Carlos José Martinelli coloca
que ainda não está definido o que e clinica e unidade de longa permanência na vigilância sanitária, o
senhor Euzébio da Celmi, comenta que a preocupação com o envelhecimento das pessoas é o que
vamos continuar fazendo e proporcionando para os idosos, passando para o próximo item 3 Deliberação para Definição de Coordenadores das Comissões Temáticas, O senhor presidente
coloca sobre a importância da participação dos conselheiros nas reuniões do conselho assim como
das comissões, explica que está tentando fazer as comissões andar, mas sem coordenador está
cada vez mais difícil, coloca que é necessário o conselheiro ter comprometimento com o conselho,
ainda que seja voluntário, solicita a todos os presentes que reflitam sobre a importância de ser um
conselheiro e que na próxima reunião, gostaria muito de conseguir os nomes de coordenadores das
comissões, 4-Inscrições e Informes Gerais, o senhor presidente informa que a- O Fórum
permanente já foi aprovado em outra reunião e o senhor Euzébio colaborará com a organização, na
próxima reunião ele apresentará algum esboço para a plenária b-Projeto Idoso, o Sr. Edison Caralino
comenta que falta de consciência da realidade e a sociedade não esta preparada, coloca que existe
um projeto cujo nome “Cidade Amiga do Idoso.”, explica que é um projeto do governo e que visa o
Projeto Vida Saudável e que existe em Santos e Itupeva (mobilidade para o idoso),c- A Associação
de Itupeva informa que todas as 3ª e 5ª feira tem caminhada com os professores e todos estão
convidados para participar, no dia 17/10/2014 tem o baile de gala e contamos com a participação de
todos, d- A respeito do Curso de Capacitação, o Sr. Edgar da Escola de Governo e Gestão irá
analisar a data com o diretor, o senhor Marcelo Ló Mônaco, informa que já tem dois palestrantes
certos, o senhor Marcelo Balzan e Dr. Martinelli (medico), porém nesse primeiro momento iremos
fazer a capacitação com o senhor Marcelo Balzan, e- Lembrando que no dia 18 de Setembro começa
a Semana do Idoso e que todas as UBS terão programação, na próxima reunião a senhora Claudia
Sartori da Coordenadoria do Idoso estará distribuindo materiais e poderá dar mais informações, f- A
comissão de eventos já pode começar a trabalhar para organização do Seminário de Politicas
Públicas que já foi aprovado.Nada mais havendo a ser deliberado o Sr. Milton agradeceu a presença
de todos, lembrando que a próxima reunião ocorrerá no dia sete de outubro de dois mil e quatorze às
09 horas, na CELMI, localizado na Avenida União dos Ferroviários, 2100 - Centro, Jundiaí/SP, sendo
assim deu a reunião por encerrada. Eu, Laura Alves da Silva , secretária “ad hoc”_____________
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue com a assinatura dos presentes.
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