1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA IDOSA- COMDIPI - Biênio 2014/2016
Ata da 1ª reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDIPI biênio
2014/2016, realizada aos quinze dias do mês de março de dois mil e quatorze, às 9 horas,na Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SEMADS, localizado na rua Senador Fonseca, nº 605 Centro,Jundiaí/SP. A reunião contou com a participação dos Conselheiros Municipais, bem como alguns
ouvintes que assinaram a lista de presença.Justificaram a ausência os conselheiros Antonio Luiz Simionatto
(titular) e sua suplente Alessandra de Almeida Pirani, Solange Aparecida Mineto Cangiani (suplente) Maria
Aparecida Marquezim Felipe (titular). O Srº. 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- Deliberação do Regimento Interno; 2Informes Gerais. Após a leitura, enfatizou a importância da construção e deliberação do regimento interno do
COMDIPI; falou sobre a necessidade da captação de recursos para o fundo municipal dos direitos da pessoa
idosa; e que esse era o principal motivo de agilizar o regimento interno, para que o Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa possa começar a trabalhar de fato, explicou que a comissão a cerca do regimento
interno se reuniram para a construção e que tiveram alguns avanços,a conselheira Marília Isabel Fernandes
Domingues de Souza comentou que estudou vários regimentos e que ela e o conselheiro ,o srº João Carlos José
Martinelli analisaram o esboço que as srªs. Claudia Regina Martins de Oliveira e Márcia Roseli Henrique, ambas
da SEMADS construiram com base no regimento de Campinas e que foram poucas as adequações que se
fizeram necessárias, a conselheira Márcia Henrique comentou que a comissão se reuniu e que optou por trazer o
regimento interno para a plenária analisar junto com a comissão. Dando continuidade na reunião o Srº
Presidente solicitou ao primeiro secretário José Roberto Ferreira que desse inicio a apresentação do regimento
interno em data show,no qual o srº Presidente foi fazendo a leitura e os conselheiros fazendo alguns ajustes, a
seguir foram realizados alguns apontamentos e o regimento foi deliberado até o artigo 26, o srº Presidente
colocou em votação a forma da finalização do regimento interno, no qual a plenária optou por finalizar a
deliberação do regimento na próxima reunião que ocorrerá no dia 06 de maio de 2014,as 09 h00 no espaço da
CELMI, situada a avenida dos Ferroviários, 2.100 – Centro – Jundiaí, ficou definido ainda que será enviado a
todos os conselheiros junto com a pauta a finalização do regimento interno para que todos façam a leitura prévia
e desta forma garantir a finalização do regimento interno de maneira ágil, a senhora Claudia Regina Sartori
colocou sobre a importância de divulgar as reuniões em mídias, no qual o senhor Milton Calzavara colocou que
já foi solicitado a senhora Claudia Regina Martins de Oliveira, assessora municipal da SEMADS a viabilidade de
um site, onde o conselho foi informado que estão aguardando a resposta de um email enviado a CIJUN,após
alguns debates, a plenária deliberou pela criação de um facebook para divulgação das reuniões, deixando claro
a importância da criação do site, passando ao segundo ítem da pauta:Informes Gerais, a conselheira Eliana
Dirce Mauro comenta que no próximo dia 19/04/2014 o Centro de Convivência do Idoso de Jundiai, CRIJU fará
um baile em comemoração aos 06 anos de existência e que contará com a presença do Srº Prefeito , Pedro
Bigardi,e a Srª Secretária da SEMADS, Marilena Perdiz Negro, aproveita para convidar todos os conselheiros, a
Srª Claudia Regina Sartori, da Coordenadoria do Idoso,coloca que seria interessante que todos se dirigissem a
ela como Claudia Sartori e que a Assessora Municipal dos Conselhos da SEMADS como Claudia Oliveira,
facilitando assim a identificação, aproveita para lembrar que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
precisa pensar em alguma sugestão para a semana do idoso que a Coordenadoria pretende fazer no mês de
outubro, coloca ainda a necessidade das atas ou pautas serem divulgadas para os municipes,no qual vários
conselheiros deram algumas sugestões, o srº presidente Milton Calzavara disse que irá pensar em uma
estratégia juntamente com o conselho e que dará um retorno. Nada mais havendo a ser deliberado o Sr. Milton
agradeceu a presença de todos , lembrando que a próxima reunião será no dia 06 de maio de dois mil e
quatorze as 09 horas, no prédio da CELMI, 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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