8º - Reunião Ordinária do COMDIPI
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa – COMDIPI biênio 2014/2016, realizada aos sete dias do mês de outubro
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. Justificaram a ausência: Edna
Maria de Oliveira Silva, titular, Milton Calzavara, titular. Teve início as 09h15 a
8º reunião ordinária do COMDIPI , sendo presidida pelo conselheiro João Carlos
Martinelli que justificou a ausência do Presidente Srº. Milton Calzavara por
motivos de saúde:1 - Aprovação das Atas dos dias 05/08/2014 e
02/09/2014;2- Regimento Interno;3- Seminário de Políticas Públicas;4 - 8ª
Conferência Municipal do Idoso: Tema:" Protagonismo e Empoderamento
da Pessoa Idosa - Por um Brasil de Todas as Idades" - aprovação da
comissão organizadora da Conferência;5 - Reunião na CIESP dia
23/10/2014, com o COMDIPI e o CMDCA; 6-INFORMES GERAIS. Após
conhecimento da pauta, iniciou pelo item 1 - Aprovação das Atas dos dias
05/08/2014 e 02/09/2014, dispensou a leitura das atas, uma vez que todos
receberam por email e nada constou foram aprovadas, informou novamente que
as justificativas de faltas deverão ser feitas através do e-mail do COMDIPI.
Aproveitou para comentar que as visitas feitas a entidades pelas senhoras Hilda
e Claudia foram realizadas com sucesso, a senhora Claudia Sartori informou
que foram realizados 72 eventos e que diversos setores da prefeitura como por
exemplo Secretaria de Saúde, Esportes e Escolas. O senhor conselheiro João
Carlos Martinelli aproveitou para agradecer a CELMI – Centro de Educação e
Lazer para melhor idade pelo apoio e pelo fornecimento das sacolas que foram
entregues durante os eventos e solicitou ainda para que o COMDIPI conceda
um voto de louvor para a Coordenadoria do Idoso pelos trabalhos realizados
durante a semana do Idoso, agradeceu também a presença do Srº. Marcelo
Balzan, pioneiro no Conselho do Idoso. 2- Regimento Interno. O conselheiro
João Carlos Martinelli debateu alguns pontos sobre a aprovação do Regimento
Interno que já deveriam ter sido aprovado mas não foi possivel pois seria
apresentado pela conselheira Marília Isabel de Souza da Casa Civil, que não
estava presente, relatou que sua preocupação é a mesma que a do senhor
presidente Milton Calzavara, pois o mesmo já deveria estar publicado,
aproveitou o momento para solicitar que cópias do regimento já corrigidos
fossem enviadas para todos os conselheiros via email para que tenham
conhecimento das alterações, solicitou o retorno de todos com brevidade
aprovando ou não o regimento. O senhor João Carlos Martinelli sugeriu que a
plenária autorize uma reunião extraordinária para o dia 14/10/2014 às 09:00 na
CELMI para finalização do Regimento Interno, colocado em votação, foi
aprovado pela maioria a realização de reunião extraordinária, passando para o
item 3- Seminário de Políticas Públicas, Claudia Sartori informou para o
conselho que todas as providências relativas a isso já foram tomadas e que o
seminário ocorrerá no dia 25 de novembro de 2014 no periodo 09:00 às 12:00,

lembrou ainda que será realizada no complexo Argos em uma sala com
capacidade máxima de 180 pessoas.4 - 8ª Conferência Municipal do Idoso:
Tema:" Protagonismo e Empoderamento da Pessoa Idosa - Por um Brasil
de Todas as Idades" - aprovação da comissão organizadora da
Conferência. A conselheira Márcia abordou a 8ª Conferência Municipal dos
Direitos do Idoso e informou ao conselho que a comissão de eventos avaliou
esta questão e que na proposta da comissão ficou acordado que o evento se
realizaria no dia 15 de Dezembro de 2014, em periodo integral e se possivel se
estenderia para o dia 16 pois o evento possui diversos assuntos a serem
tratados dentre eles a abertura, agendamentos, apresentações, palestras, coral,
sendo assim seria quase impossivel atingir os objetivos em apenas um período.
Após a conselheira Marcia Henrique abordou todas as pesquisas relacionadas
aos eixos, ficando assim definido: I- Cidadania: garantia de direitos; II- Convívio
e Aprendizagem Intergeracional; III- Valorização e Novas Formas de Inclusão
da Pessoa Idosa; IV- Integração e Monitoramento dos Serviços. A conselheira
Marcia Henrique ainda informou que 100 seriam delegados do governo e 100 da
sociedade civil, o ouvinte Marcelo Balzan perguntou se após a Conferência
seria elaborado um documento e se fosse qual o fim que seria dado a esse
documento. A conselheira Marcia informou a todos que após o término da
conferencia será elaborado um documento e este será encaminhado ao destino
que a proposta se trata, se for do âmbito municipal para a prefeitura, se
estadual para o estado e se federal para Brasília, comentou ainda que o
conselho acompanhará todos os encaminhamentos e o andamento dos
mesmos. A conselheira Marcia perguntou ao senhor Marcelo como era tratado
esses assuntos nos conselhos anteriores e ele respondeu que nos anteriores os
assuntos eram muito mais objetivos e tratavam de cinco eixos, a senhora
Claudia Sartori informou aos participantes que esta conferência tem uma
conotação diferente das outras pois estaremos realizando a municipal neste
momento já visando a Conferência estadual e a Nacional, por isso esta
Conferência Municipal está tão abrangente. A conselheira Marcia salientou que
para esta conferencia teremos que possuir um roteiro a ser seguido para que
possamos manter uma ordem dos assuntos a serem desenvolvidos. A senhora
Claudia Sartori informou ainda que entrou em contato com algumas cidades da
região para se informar de como elas tratam destas oficinas e teve a grata
surpresa de saber que jundiaí é o berço de tais medidas. Novamente a
conselheira Marcia informou que retirou do IPEA informações que apontam que
devemos tratar junto as secretarias quais serão as ações adotadas para o idoso
e cada uma na sua área de atuação para que surtam efeito na Conferência. O
conselheiro Jayr Malinverni mencionou que possui em sua residencia alguns
estudos sobre alguns eixos tratados em conferencias anteriores pelos outros
conselhos e mencionou um que na opinião dele é de fundamental importância o
tema Habitação, depois a Saúde com atendimentos específicos para os idosos.
O conselheiro João Carlos perguntou se a comissão organizadora de eventos
deveria ser a mesma da conferencia, e ficou acordado que sim porém
atendendo a uma solicitação de Claudia Sartori a comissão permanece a
mesma com a inclusão de Claudia Sartori, ficando assim composta: Lino

Valdimiro Pimentel Loiola; Edna Maria de Oliveira Silva; Laura Alves da Silva,
Edna Aparecida de S. Pianca, Marcia Roseli Henrique, Fé Juncal e Claudia
Sartori. Os conselheiros debateram alguns tópicos sobre a Conferência, e
definiram que o número máximo de participantes será de 200 pessoas e as
datas nos dias 15 período da tarde e 16 de dezembro de 2014 no dia todo,
definiram que o local será no auditório Elis Regina – Complexo Argos e que não
haverá limite de idade para os participantes para os delegados, após essas
definições, foram colocados em votação onde a plenária deliberou por
unanimidade. 5 - Reunião na CIESP dia 23/10/2014, com o COMDIPI e o
CMDCA. O conselheiro João Carlos Martinelli informou que no dia 23/10/2014
esta agendada uma reunião no CIESP às 18 horas para tratar de captação de
recursos para o FUNDIPI. 6-INFORMES GERAIS: a- o senhor Euzébio relatou
que a CELMI esta com a agenda muito apartada de evento até o final do ano e
salientou que o forum esta pronto e só falta definir a data, o conselheiro João
Carlos Martinelli como representante da OAB, solicitou um agradecimento
expresso a CELMI pelo apoio e colaboração com o conselho, em seguida
convidou a senhora Claudia Sartori para integrar o fórum do idoso, no qual foi
aceita pela mesma, b- foi informado a subistituição do conselheiro Srº.
Francisco Delgado pela Srª. Fé Juncal, c- Está ocorrendo a semana da língua
italiana no mundo, o conselheiro Denis Berni da Guarda Municipal sugeriu que
se confeccionem panfletos informativos com o número da guarda,
acrescentando número, d- Informou também que ocorrerá no dia 23/11/2014
uma corrida promovida pela guarda na Av. União dos Ferroviários as 08:00 da
manhã com a apresentação do Canil Municipal, e- Eliana convida a todos a
participarem da palestra que será ministrada pelo conselheiro Denis no CRIJU.
Nada mais havendo a ser deliberado o conselheiro João Carlos Martinelli
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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