3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA - COMDIPI - Biênio 2014/2016

Ata da 3ª reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDIPI biênio
2014/2016, realizada aos quatorze 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 e alguns
convidados, que assinaram a lista de presença. Justificaram ausência os conselheiros Márcia Roseli
Henrique (titular) e José Roberto Ferreira (titular). 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- Aprovação
do Regimento Interno, explanou que apesar do regimento ter sido aprovado em março de 2014, não
foi publicado por que ao passar pela revisão da SEMADS notou que alguns tópicos não estavam bem
descritos e que precisam ser complementados e definidos as ações das comissões, o conselheiro João
Carlos José Martinelli coloca que colaborou com a revisão e que a Mesa Diretora será mantida e que assim
que o regimento for publicado, a plenária deverá revisar os artigos 26 e 42 e unificar, pois os assuntos são
praticamente os mesmos, coloca que ser forem fazer isso nesse momento o regimento ficará parado
novamente e que o Conselho precisa do regimento aprovado e publicado para colocar as ações em prática,
a seguir o senhor presidente pergunta a plenária se todos concordam e se aprovam dessa forma o regimento,
todos os conselheiros presentes aprovaram, a seguir o senhor presidente aproveita para informar que ele e o
senhor Toshio Ishikawa estiveram presentes na empresa Astra para conversar sobre a importância da
destinação do Imposto de Renda para o Fundo Municipal do Idoso e que foram muito bem recebidos pelo
senhor João Storari, gerente de RH da empresa.Nada mais havendo a ser deliberado o Sr. Milton

agradeceu a presença de todos , lembrando que a próxima reunião ordinária, ocorrerá no dia 04 de
novembro 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, ,Eliana Dirce Mauro, secretária
“ad doc”_____________ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue com a assinatura dos
presentes.
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