1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI - Biênio 2014/2016
Ata da 1ª reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDIPI biênio 2014/2016,
realizada aos treze dias do mês de março de dois mil e quatorze, às 9 horas, no Centro de Convivência do Idoso
- CRIJU, localizado na Avenida Doutor Cavalcante, nº 396 - Vila Arens, Jundiaí/SP. A reunião contou com a
participação dos Conselheiros Municipais, que assinaram a lista de presença. Estiveram presentes a Secretária
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. Marilena Perdiz Negro e as Sras. Claudia Regina Sartori
e Sonia Menin, ambas da Coordenadoria do Idoso. A Sra. Marilena Negro 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 dos
Conselheiros; 2) Eleição do presidente, vice-presidente e mesa diretora: coordenadores, secretários, e
tesoureiros; 3) Definição do dia das reuniões e horário; 4) Inicio do debate sobre a Construção do
Regimento Interno; 5) Informes Gerais. E, seguida a sra. Marilena Negro, Secretária Municipal da SEMADS,
enfatizou a importância da atuação deste conselho; falou sobre a importância da captação de recursos para o
fundo municipal dos direitos da pessoa idosa; e propôs que a condução da reunião fosse conduzida por
representantes tanto da sociedade civil quanto do poder público. Foram apresentados os nomes dos conselheiros
Sra. Marília Isabel Fernandes Domingues de Souza e Sr. João Carlos José Martinelli, e referendados pelos
demais conselheiros para a condução desta primeira reunião. A sra. Marilena informou que estava se retirando
da reunião tendo em vista outro compromisso, reforçando a necessidade dos conselheiros participarem
ativamente dos diversos processos que envolvem a gestão deste Conselho Municipal. A sra. Marília Souza iniciou
pelo item 1 da pauta, explicou a necessidade e importância dos conselheiros se conhecerem, feito as
apresentações o Sr. João Carlos Martinelli passou para o item 2 explicando que precisavam eleger o presidente
e vice-presidente do conselho e também a mesa diretora: coordenadores,secretários e tesoureiros.A conselheira
Márcia Roseli Henrique falou que todos os cargos de diretoria do conselho ou mesa diretora deveriam ser
ocupados por conselheiros titulares, uma vez que demanda deliberação dependendo do assunto, todos os
conselheiros concordaram com a colocação da Sra. Márcia Roseli Henrique. O conselheiro Milton Calzavara
propôs para a presidência do conselho alguém da sociedade civil e vice presidência poder público, levando em
conta a paridade de todas as funções na hora da eleição, aproveitou o momento para expressar a necessidade
de elucidar a função do coordenador no COMDIPI, pois acha prudente que o coordenador tenha funções distintas
as da presidência ; após breve debate entre os conselheiros, o Sr. João Carlos Martinelli anunciou que constará
em ata que o coordenador terá a função de coordenar a diversas comissões e auxiliar a secretaria administrativa
e que deverá dirigir-se ao presidente na hora de efetivar alguma decisão, colocado em votação, todos os
conselheiros presentes concordaram. Prosseguindo a Sra. Marília Souza sugeriu que os conselheiros da
sociedade civil e poder público se dividissem em dois grupos para que houvessem diálogos entre os conselheiros
e elegessem os seus representantes, antes porém ficou acordado que sociedade civil iriam eleger presidente,
suplente de coordenador, suplente de secretário e tesoureiro e ao poder público as demais funções. Após a
definição da sociedade civil e poder público ,o Sr. João Carlos Martinelli faz a leitura dos nomes eleitos: 1Presidente: Milton Calzavara, 2- Vice-Presidente: Edna Maria de Oliveira Silva, a mesa diretora ficou :
coordenador: Eliana Dirce Mauro, suplente de coordenador: Célio Guimarães, Secretário: José Roberto Ferreira
,suplente de secretário: Laura Alves da Silva, tesoureiro: Toshio Ishikawa e suplente de tesoureiro: Maria Irene
Cassoli David. Feito a leitura dos nomes eleitos a Sra. Marília Souza comenta sobre a necessidade de formar
uma comissão para trabalhar no regimento interno, os conselheiros conversam entre si e definem que a comissão
acerca do regimento interno será formada paritariamente pelos conselheiros: Marília Isabel Domingues Souza,
João Carlos José Martinelli, Eliana Dirce Mauro e Francisco Delgado Moreno, a conselheira Márcia Roseli
Henrique falou sobre a necessidade de formar uma Comissão de Registro de Entidades e Análise de projetos e
Programas para analisar e trazer para o conselho entidades que tenham programas e projetos voltados à pessoa
idosa do município e também auxiliar na construção do regimento interno a cerca de constituir o sistema de
arrecadação do FUNDIPI, os conselheiros concordam e após conversas a comissão fica formada pelos
conselheiros : Márcia Roseli Henrique, Toshio Ishikawa, Antonio Carlos Simionato e Solange Aparecida Mineto
Cangiani. Continuando a reunião pautou o item 3 ,onde foram feito votações para definição dos dias das
reuniões, ficou definido pela maioria dos conselheiros que as reuniões acontecerão sempre nas primeiras terçafeira do mês das 09 as 11 horas, em relação ao local ficou definido que a segunda reunião do conselho será
realizada na Casa dos Conselhos, situada na rua Petronilha Antunes,542 – Centro – Jundiaí e que após essa
reunião o conselho definirá o local para as próximas reuniões, em relação ao item 4, o Sr. João Carlos Martinelli
colocou que a comissão definirá data e local para reunir e começar a traçar o regimento.Passando ao item 5,
último item da pauta, a Sra Claudia Regina Martins de Oliveira esclarece que estará assessorando o conselho e
que enquanto não houver definido uma secretária efetiva para a secretaria administrativa do conselho estará
auxiliando no que for necessário, comenta que no dia 14 de março sairá publicado a portaria de nomeação dos
conselheiros. Nada mais havendo a ser deliberado o Sr. Milton agradeceu a presença de todos , lembrando que
a próxima reunião será no dia 01 de abril de dois mil e quatorze as 09 horas, no espaço da casa dos conselhos,
sendo assim deu a reunião por encerrada. Eu, Claudia Regina Martins de Oliveira, secretária “ad
hoc”_____________ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue com a assinatura dos presentes.
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