17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2014-2016
Ata da 17ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2014/2016, realizada aos sete 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. O 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 - Comissão de Registro; 2 - Encaminhamento do Plano de
Ação; 3 - Conferência ;4 - FUNDIPI;5 -Reunião dos Coordenadores das
Comissões. Após a leitura da pauta, o senhor presidente inicia pelo item 1 Comissão de Registro; Comenta que essa comissão está trabalhando ativamente e
solicita ao coordenador dessa comissão para falar, o conselheiro João Carlos
Martinelli , pontua que sua comissão tem se reunido mensalmente e que ele e a
conselheira Claudia Regina Oliveira não tem medidos esforços para analisar a
documentação e verificar se a entidade esta apta ou não a receber o comprovante de
Inscrição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, comenta ainda que
algumas entidades apresentaram a documentação e já estão aptas a receber o
certificado, a conselheira Claudia Oliveira explica que assim que a plenária aprovar as
entidades analisadas, serão publicadas as resoluções na Imprensa Oficial, após as
publicações certificando as entidades pelo COMDIPI, serão inseridas no site para que
se torne público as ações desse conselho, o conselheiro aproveita para comunicar que
a comissão de registro resolveu estender o prazo para entrega de documentação das
entidades, pois após análise de documentação ficou evidente que algumas entidades
ainda precisam providenciar alguns documentos antes de enviar para o COMDIPI, o
senhor presidente Milton Calzava, colocou que é obrigação das entidades estarem
cadastradas junto ao COMDIPI e que isso está no estatuto e na lei, aproveita para
solicitar a todos os presentes que se conhecerem alguma entidade que trabalhem com
Idosos, para divulgarmos a importância de encaminhar a documentação para o
COMDIPI, dando continuidade o senhor João Carlos Martinelli, entrega oficialmente o
primeiro Comprovante de Inscrição para a entidade presente Instituto de Geriatria e
Gerontologia Comendador Hermenegildo Martinelli, continuando a reunião, passou
para o item 2 - Encaminhamento do Plano de Ação: O senhor presidente colocou
que foi enviado copias para a câmara, delegacia, política, ministério do trabalho e para
o promotor Dr. Flaminio Silveira Amaral Júnior., pois o encaminhamento do plano de
ação e exigência é lei, temos que ter em mente que esse plano vai ser o foco para
utilização de recursos do Fundo Municipal dos idosos, aproveita para colocar que será
agendada reunião com coordenadores da comissão para definir os pormenores e
avaliar as entidades e ver os valores para projetos, o presidente diz que o plano de
ação depende da publicação do edital, estive com os conselheiros Jair e José Joaquim
na câmara na apresentação do diagnostico da Fumas, aproveite e falei sobre o
aumento do percentual para o conselho, foi agendada uma reunião para amanhã, dia
08 do corrente às 10.00 horas, INSCRIÇÃO E INFORMES GERAIS; O senhor
presidente comenta ainda que existem projetos interessantes para idosos que em
breve serão apresentados. a) Foi feito contato com SESC sobre plano de ação e
estamos aguardando a data da reunião, b) Iremos realizar o 2º encontro de ILPI , no 1º

encontro vieram 03 entidades e agora a Eliana entrará em contato com a Paula e
outros conselheiros para uma reunião e elaborar o temário, precisamos divulgar para
termos mais entidades presentes nesse segundo encontro, c) O conselheiro Edilson foi
até o complexo Argos e realizou um trabalho de contagem de vagas de idosos, através
dessa contagem foi elaborado e encaminhado oficio para Educação e Secretaria dos
Transportes, d) A conselheira Claudia Oliveira estará se informando para saber o
procedimento para obter cartão e crachá para todos os conselheiros do COMDIPI, e) O
conselheiro João Martinelli, colocou que conversará com o gerente do Carrefour sobre
as vagas para idosos, pois as vagas ficam distantes do mercado caso, se não houver
retorno, coloca que falará com o Jornal de Jundiaí, f) O conselheiro José Eduardo
Martinelli ,aproveita para esclarecer que está fazendo trabalho com idosos e que todas
as informações voltados para leigos e médicos se encontram nos
sites, http://idosos.com.br/ , caso alguém queira colocar informações no site, basta
entrar em contato com Tatiane, g) A conselheira Claudia Oliveira, informa que no dia 08
de Julho será realizada reunião ampliada da assistência social em todos os CRAS e
também no CREAS no horário das 14.00 às 16.00 horas, e que dia 29 de julho, a
palestrante Adailza Sposatti estará abrindo a X Conferência no Auditório Elis Regina,
aproveita para informar que nos dia 07 e 08 será a abertura oficial da X Conferência de
Assistência Social e que todos os presentes estão convidados, h) A Coordenadora do
Idoso, Claudia Sartori, informa a programação da Semana do Idoso com destaque para
o dia 18 de setembro, durante a Semana do Idoso representante do Ministério da
Saúde estará em Jundiaí para o lançamento da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa,
i) O senhor Milton Calzavara, convoca a comissão de eventos para a semana do
idoso., j) a Coordenadora do Idoso, Claudia Sartori, comenta que os folhetos distribuído
no curso de línguas foi muito bom representado pelo conselheiro Denis, k) O
representante da CELMI, senhor Euzébio comenta que agora a CELMI tem uma nova
integrante, a senhora Orlinda que irá recepcionar os conselhos na CELMI, ela sempre
trabalhou na área educacional e gerenciava os projetos da 3ª idade na Anhanguera e
ajudara no fórum da Comdipi, L) Sr. Euzébio ainda coloca que no próximo dia 15 as
15.00 horas haverá reunião do CONTUR, comemoração dos 15 anos com
apresentação dos trabalhos dos alunos e parceiros estão todos convidados. Nada
havendo mais a tratar, o senhor Presidente Milton Calzavara, declarou encerrada a
presente reunião. Eu, Laura Alves da Silva, lavrei a presente ata, que, depois de
aprovada pela Assembleia, segue para assinatura do presidente e demais conselheiros
presentes.
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