16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018
Ata da 16ª Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos treze de julho de dois mil e dezessete às 09h00
horas no CELMI - Centro de Educação e Lazer para Melhor Idade, situado à Avenida União
dos Ferroviários, nº 2100, Centro – Jundiaí (Espaço Junto a FUMAS). A reunião contou com
a participação dos Conselheiros Municipais e ouvintes. Estiveram presentes o Senhor
Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, além de outros convidados, conforme
lista de presença assinada. Justificaram ausências as conselheiras: Juliana Oliveira
Martinelli, Adriana Facioni Amélio, Eliana Dirce Mauro, Marilu Batista Barreto Costa. O
presidente do Conselho, Senhor Milton Calzavara, abriu a reunião agradecendo a presença
de todos e passou à leitura da pauta 01 – Inscrições para Informes Gerais.02 –
Aprovação da ata do dia 11/05/2017. 03 – Entidades Assistenciais – 70% Contribuição –
Resolução. 04 – Caravana das Artes. 05 – Edital. 06 – DELIBERAÇÃO: 6.1 – Verba do
FUMDIPI – AMBEV para a confecção dos uniformes do JORI – com apresentação da
Unidade de Gestão de Esportes. 6.2 – Verba da FUMDIPI – AMBEV para outros
projetos. 07 - Informes Gerais. Solicitou inclusão de pauta depois do item 02; Inscrição no
COMDPI do Centro Comunitário da Vila Hortolândia, aprovada pela plenária. Passando ao
item da pauta 01- Inscrições para Informes Gerais, houve as seguintes inscrições: Jonas
Fernandes Brescansin – Cidade Vicentina Frederico Ozanam e o senhor Milton Calzavara.
Dando continuidade ao item da pauta 02 – Aprovação da ata do dia 08/06/2017, o Senhor
Presidente fala que a ata foi encaminhada por e-mail com antecedência, pergunta à plenária
se algum conselheiro tem algo a acrescentar ou a modificar e, não havendo manifestações,
coloca a ata em deliberação - sendo aprovada, seguiu para a assinatura dos presentes.
Passando para o item da pauta que foi incluída: Inscrição no COMDPI do Centro
Comunitário da Vila Hortolândia, a apresentação foi feita através de slides anexo a esta ata,
que a Comissão de Registro analisou toda a documentação e que estava dentro das
normativas exigidas, após as devidas explicações, foi colocada em votação pela plenária
para a deliberação da inscrição, havendo concordância de todos os presentes com direito a
voto. Passando ao item da pauta 03 – Entidades Assistenciais – 70% Contribuição –
Resolução o senhor Presidente Milton Calzavara coloca que a resolução já foi pauta de
reuniões anteriores, faltando apenas a deliberação para a publicação da Resolução, foi então
liberada para a publicação. Passando para o item da pauta 04 – Caravana das Artes o
senhor Presidente Milton Calzavara fala que não houve comparecimento de nenhum membro
da Comissão de Eventos e nem justificativas, salientando que a falta de participação dificulta
o cumprimento das metas. Passando ao item da pauta 05 - Edital o senhor Presidente
Milton Calzavara coloca que é necessário elaborar o novo edital, ainda sendo estudado pela
Comissão do FUMDIPI e a Mesa Diretora. A Diretora do Núcleo de Planejamento, Gestão e
Finanças da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social Solange
Colepicolo Leonardi coloca que está à frente de cuidar de todo o financiamento mediante a
Lei 13019, que traz muitas modificações na relação com o Terceiro Setor. Alerta que, ao
publicar o chamamento público, não necessariamente as OSCs de Jundiaí irão ganhar.
Assim, é importante detalhar com cuidado o Edital, dentro dos eixos escolhidos. Com a Lei,
muda toda documentação a ser apresentada, monta-se uma comissão com várias áreas e 02
vagas são do Conselho, monta-se também uma comissão de monitoramento, para execução
e prestação de contas. O Conselho define, delibera as prioridades, a UGADS monta o Edital
e apresenta para o Conselho, analisam e deliberam. O Senhor Promotor de Justiça
Flamínio Silveira Amaral Júnior questiona se este procedimento é para todas as verbas
públicas, a senhora Diretora Solange Colepicolo Leonardi esclarece que sim, para todos os
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Conselhos que tiverem fundo para o terceiro setor. Coloca ainda que o Procurador Eduardo é
referência pelo Jurídico. Se houver necessidade, marcar uma reunião com ele para obter
mais esclarecimentos. 06 – DELIBERAÇÃO: 6.1 – Verba do FUMDIPI – AMBEV para a
confecção dos uniformes do JORI – com apresentação da Unidade de Gestão de
Esportes o senhor Presidente Milton Calzavara coloca que, para a deliberação da pauta, o
Conselho deve seguir as exigências da legislação e salienta a urgência da deliberação do
projeto, conforme pleiteiam os responsáveis pelo JORI – Jogos Regionais do Idoso. Observa
que o COMDIPI nunca foi envolvido no JORI. O Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira
Amaral Júnior questiona como fica está deliberação mediante ao Tribunal de Contas, a
senhora Diretora Solange Colepicolo Leonardi esclarece que não é dentro da Lei do Marco
Regulatório é execução direta. Salienta que a maioria dos Conselhos financia os gastos com
JORI e que hoje não há recursos financeiros para a confecção dos uniformes. O senhor
Presidente Milton Calzavara coloca que o COMDIPI tem um plano de ação e que a
solicitação está enquadrada no item 03 deste Plano: “3. Incentivar e apoiar o fortalecimento e
a garantia de manutenção, ampliação e aperfeiçoamento dos serviços existentes (CRAS,
CREAS, Equipes Volantes, Centros de Convivência, Casas Lares, Albergues, ILPI, Centros
Dia, Cursos, atendimentos diferenciados dos profissionais de saúde, distribuição de
medicamentos, assistência jurídica, etc.” e que no “Artigo 38 da Lei nº 8129 de 26 de
dezembro de 2013 refere-se as despesas do FUMDIPI e no inciso II deste artigo fala do
atendimento de despesas diversas, de caráter de urgente e inadiável observado o parágrafo
1º do artigo 27 desta Lei, solicita que a UGADS observe o Capitulo do FUMDIPI. Após as
colocações a Unidade de Gestão de Esporte e Lazer apresenta através de slides anexo a
está ata,os Jogos Regionais do Idoso – JORI do Ano de 2017, apresentação foi feita pela
Ana Paula e Marcelo, a senhora Ana Paula fala que Jundiaí é a 8ª. Região Esportiva que o
JORI terá como cidade sede, o município de Itapetininga e acontecerá entre os dias
30/08/17 à 03/09/17. Explica que os Jogos Regionais do Idoso (JORI) são um conjunto de
eventos realizados no Interior e na Capital, promovidos pelo Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo, envolvendo a população idosa em atividades esportivas, em
parceria com as Secretarias: Juventude, Esporte e Lazer, Educação, Saúde,
Desenvolvimento Social, e apoio do município anfitrião. Marcelo coloca que os uniformes são
recolhidos no final do evento e que trabalham a uniformização desde que saí da cidade até a
disputa em todos os momentos os atletas tem que estar identificados. Informa ainda sobre os
uniformes nos quais a gestão anterior colocou o slogan, este não é permitido pelas regras
dos jogos regionais. O Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior questiona
se os uniformes poderiam ser utilizados se o slogan fosse recoberto com silk, ou alguma
outra técnica, a senhora Ana Paula explica que já foi feito com os uniformes infantis e não
ficou bom, porém, não havia outra alternativa e as crianças foram aos jogos com os
remendos; tentaram fazer um teste com os do JORI, mas não conseguiram. A conselheira
Juliana Oliveira Martinelli coloca que COMDIPI sugere que as cores não sejam vinculadas a
nenhuma administração, fala ainda que no processo licitatório possa haver uma diferença de
valor financeiro. A ouvinte Heny Vieira Morau questiona se a Unidade de Gestão de Esporte
e Lazer tem um valor per capita de cada idoso, a Senhora Ana Paula esclarece que não tem
um valor exato, mas, aproximadamente, é de R$ 1.200,00. A Diretora da UGADS Solange
Colepicolo Leonardi sugeriu que a UGEL poderá trazer a devolutiva dos jogos e trazer o valor
per capita. A Senhora Ana Paula convida a todos os Conselheiros para a hora de saída da
delegação, informará posteriormente a hora de saída. Diz que para a confecção dos
uniformes precisará uma média de R$ 66.411,27 (sessenta e seis mil quatrocentos e onze
reais e vinte e sete centavos), terminada a apresentação, esclarecidas as duvidas, o senhor
Presidente Milton Calzavara ressalta que é a primeira vez que o COMDIPI fará uma votação
para este objeto, que para a votação, o Conselho se baseou na legislação a Lei 8129 de 26
de dezembro de 2013 no artigo 38 do inciso II e no item 3 do Plano de Ação, colocou para a
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Plenária a deliberação: confecção dos uniformes do JORI no valor de R$ 66.411,27
(sessenta e seis mil quatrocentos e onze reais e vinte e sete centavos), verba está do
FUMDIPI, a deliberação foi aprovada por 11 votos dos Conselheiros presentes e com direito
a voto. Passando para o item da pauta 06 – DELIBERAÇÃO: 6.2 – Verba da FUMDIPI –
AMBEV para outros projetos a Conselheira Rosemary Hanai lembra que, ao realizar a
doação, a AMBEV apresentou uma documentação exigindo que fosse informada a
destinação do valor. O senhor Milton Calzavara fez um pequeno resumo de como esta verba
de R$ 250.0000,00 foi depositada pela AMBEV para o FUMDIPI, colocando que mandaram
um contrato, encaminhado ao jurídico da Prefeitura do Município de Jundiaí o qual, na época,
orientou para não assinar por julgar que poderia haver dificuldade em cumprir o exigido. No
entanto, para não perder a doação, o senhor Presidente assumiu o risco, tendo sido
informado ser comum essa prática nas grandes empresas, a fim de evitar o desvio de
verbas. O Senhor Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior, se manifestou sobre o
assunto, ressaltando que agora é necessário destinar a verba. O Sr. Milton Calzavara coloca
ainda que a UGADS sugeriu, a principio, que esta verba fosse destinada a um Diagnóstico e
agora eles tem uma nova proposta. Passou a palavra para a Diretora do Núcleo de
Planejamento, Gestão e Finanças da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento
Social Solange Colepicolo Leonardi, que inicia falando que os Diretores da AMBEV estavam
reunidos na Prefeitura Municipal com o Senhor Prefeito Municipal Luiz Fernando Arantes
Machado e o Gestor de Finanças José Antonio Parimoschi. Ao ser solicitada a possibilidade
de recursos para o Município, os Diretores da AMBEV disseram que aguardam a utilização
do recurso já destinado ao idoso antes de enviarem mais verbas. O Senhor Prefeito Luiz
Fernando Arantes Machado solicitou a presença da Gestora da UGADS Nádia Taffarello
Soares, que se encontrava em reunião na Casa Civil. Indagada sobre a destinação, a mesma
coloca que seria gasto com um Diagnóstico sobre a situação do Idoso no Município, ao que
percebeu, pela fisionomia dos diretores da Ambev, que estavam pensando em algum projeto
de maior visibilidade, Assim, com os Diretores da UGADS, pensou na reforma do antigo
prédio do Centro Público de Atendimento a Pessoa Idosa – CEPAI que estava abandonado
desde 2015; o prédio foi totalmente invadido, a estrutura destruída, fizeram um orçamento
para a reforma que ficou em R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais); continua falando que
o interesse da administração é que o prédio seja reformado para desenvolver ações com os
idosos, seja um braço do CRIJU ou até mesmo um novo CEPAI. Questionada pelo Senhor
Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior se o CEPAI permaneceria na Cidade
Frederico Ozanam, a Diretora do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças da Unidade de
Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social Solange Colepicolo Leonardi responde que
a OSC foi consultada sobre o interesse em voltar para o antigo espaço. O Senhor Promotor
de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior disse que qualquer ação em benefício do idoso é
muito bem vinda, pois existe demanda que precisaria ser atendida e o Centro Dia evita o
asilamento. O ouvinte Jair Malinverni coloca que o projeto do CEPAI custou
750.000,00(setecentos e cinquenta mil reais), e que foi especialmente construído para ser
um Centro Dia, ressalta que em 10 anos o aumento de 60 vagas para atendimento ao idoso
foi muito pouco. A Diretora do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças da Unidade de
Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social Solange Colepicolo Leonardi coloca que
quando assumiram a Administração, os atendidos no Centro Dia eram poucos, hoje o CRIJU
é a porta de entrada para as avaliações das vagas do Centro Dia. A ouvinte e Assistente
Social da Cidade Vicentina Frederico Ozanam ressalta que o prédio deveria ter segurança. O
senhor Presidente Milton Calzavara pergunta se poderá utilizar o recurso do Fundo para a
reforma, a senhora Diretora da UGADS Solange Colepicolo Leonardi disse que é possível
dentro da linha do custeio, a UGADS faz todo o processo licitatório e o Conselho vai
acompanhando. O senhor Presidente Milton Calzavara coloca que a senhora Diretora
poderia trazer a Lei do Tribunal de Contas onde esclarece as competências do Fundo e a
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Portaria 488 onde define a caracterização. O Conselheiro Jonas Fernandes Brescansin
também Presidente da Cidade Vicentina Frederico Ozanam disse que na época saíram do
local onde era o CEPAI devido a segurança e vários assaltos ocorridos e que seria
Construída a Cidade Administrativa naquele local, portanto, aquela construção seria
derrubada. A senhora Diretora da UGADS Solange Colepicolo Leonardi coloca que o senhor
Prefeito Municipal Luiz Fernando Arantes Machado tem forte convicção de que o prédio deve
ser utilizado com ações para idosos, conforme foi originalmente destinado pelo Estado.
Neste momento o Conselheiro Jonas Fernandes Brescansin também Presidente da Cidade
Vicentina Frederico Ozanam pediu a palavra dizendo que se inscreveu para falar porque o
assunto era de relevância, levantado na reunião ordinária do dia 08 de junho, a respeito da
fala do senhor Jair Malinverni, assistido pela ILPI, que relatou questões graves de agressão
ocorrida dentro da Instituição; o senhor Jonas Fernandes Brescansin continua falando que
estavam presentes a Assistente Social e a Psicóloga da OSC para esclarecer o ocorrido,
mas que, pelo adiantar do horário, precisaram se ausentar e solicita que este assunto seja
pauta de inicio na próxima reunião. O senhor Jair Malinverni começou a falar que nas
instituições de idosos existem muito casos de agressão citou novamente como exemplo os
casos levantados em reunião passada, dizendo ser necessário discutir na reunião com as
ILPIs o problema de idosos psiquiátricos, disse ainda que sofreu agressão com faca a 04
meses atrás e o caso foi parar na Delegacia e ele não vai retirar a queixa. O Senhor
Promotor de Justiça Flamínio Silveira Amaral Júnior disse que o assunto poderia ser trazido
para uma Comissão de o Conselho analisar. Pelo caminhar da hora e por não ter mais
número de Conselheiros para prosseguir a reunião, o Presidente, Sr. Milton Calzavara,
declarou encerrada a presente reunião e eu, Sonia Maria Ferraz Assistente Social e
"secretária ad hoc” __________ lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada pela
Assembléia, segue para assinatura do Presidente e demais conselheiros presentes.

Milton Calzavara
Presidente do COMDIPI – Jundiaí

Conselheiros Presentes:
Juliana Oliveira Martinelli___________________________________________________
Jonas Fernandes Brescansin_________________________________________________
Sabrina Rafaela Silva Campos________________________________________________
Matilde Zichel Manzato_______________________________________________________
Antônio Zebber Filho________________________________________________________
Rosemary Hanai____________________________________________________________
Vitório Ângelo Durigati _____________________________________________________
Sandra Maria Aoki___________________________________________________________
Eliana Aparecida Bruini Giacomelli____________________________________________
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Alda da Cruz Pinheiro________________________________________________________
Lucinéia Granja Volpiani_____________________________________________________
Dayane Aparecida Pereira Martins_____________________________________________
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