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

Ata da 3ª reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDIPI biênio
2014/2016, realizada aos seis dias do mês de maio 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. Estiveram presentes a Sra. Claudia Regina Sartori da Coordenadoria do Idoso e o
senhor promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior .Justificaram ausência os conselheiros
Solange Aparecida Minetto (Suplente), Maria Aparecida Marquezim Felipe (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-Conclusão e Deliberação do Regimento Interno,2-Definição e Constituição
das Comissões previstas em Lei e Regimento Interno,3-Seminário de Política Pública para
Pessoa Idosa,4-Informações Orçamentárias ( FUNDIPI ); 5) Informes Gerais. O senhor presidente
abriu a plenária pelo item 1 da pauta, abordando brevemente sobre as questões do regimento interno
que foram deliberados na reunião,solicitou aos membros do conselho objetividade nas colocações nos
demais itens a serem abordados na reunião para que a finalização do regimento interno seja
concluído, a conselheira Márcia Roseli Henrique comentou que se algum conselheiro tivesse alguma
proposta para agregar ao regimento deveriam ser apresentadas, como não houve nenhuma proposta
conselheira Márcia começou a leitura do regimento pelo artigo 29 para avaliação do conselho , onde foi
feito uma correção no parágrafo que tratava-se da necessidade do governo indicar membros para
compor as comissões, a plenária definiu que não é necessário, pois ela é soberana e pode efetuar a
indicação, em relação ao artigo 30 onde trata da composição das comissões e de suas obrigações,o
conselheiro Antonio Luiz Simionato,abordou a questão da maneira de fiscalizar as visitas das ILPIS e
como seriam caracterizados,pois existem instituições privadas e filantrópicas, o senhor promotor de
Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior em conjunto com o conselheiro Drº.João Carlos José Martinelli
fizeram uma explanação bem ampla sobre a questão do poder de fiscalização do conselho que está
previsto na Lei 8.129/2013 e também na constituição, dando continuidade na leitura do regimento
interno, ficou deliberado as comissões de ILPI, Comissão de Registro,Comissão de Politicas Públicas,
Comissão de Eventos e Mobilização e Comissão eleitoral, onde a conselheira Márcia sugeriu que a
comissão eleitoral fosse constituída somente três mês antes das eleições do fim dos mandatos,ficou
deliberado ainda que obedecerá as mesmas regras da eleição anterior, após a conclusão da leitura foi
aprovado o regimento do COMDIPI pela plenária,a seguir o senhor presidente colocou sobre a
importância do item 2 - Definição e Constituição das Comissões previstas em Lei e Regimento
Interno, onde após alguns debates ficou acordado que a Comissão de ILPI será composta pelos
conselheiros Paula Hebling Malpaga dos Santos, José Eduardo Martinelli, José Roberto Ferreira,
Antonio Luiz Simionatto e Edna Maria de Oliveira Silva, a Comissão de Eventos e Mobilização,os
conselheiros Edna Maria de Oliveira Silva, Carlos Eduardo Pasqualim de Souza, João Carlos José
Martinelli, Lino Valdimiro Pimentel Loiola e Laura Alves da Silva, a Comissão de Registro, os
conselheiros Marcia Roseli Henrique e Maria Irene Cassoli David, a Comissão de Políticas Públicas
ficou composta pelos conselheiros Edna Maria de Oliveira Silva e Antonio Luiz Simionatto, o senhor
presidente Milton colocou a importância de quem ainda não definiu o nome em alguma comissão que
participe, deixou claro que poderão passar o nome e a comissão que desejar para a Secretaria
Administrativa, devido ao horário os itens 3 e 4 serão discutidos em outra oportunidade, para finalizar o
senhor presidente perguntou sobre o local da próxima reunião, onde ficou definido pela maioria que
será novamente no espaço da CELMI.Nada mais havendo a ser deliberado o Sr. Milton agradeceu a
presença de todos , lembrando que a próxima reunião ocorrerá no dia 03 de junho 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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