1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOSDA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos 09 dias do mês de maio de dois mil e
dezesseis as 9:00 horas na Sala dos Conselhos da SEMADS , localizada na rua Senador
Fonseca, 605 - Centro – Jundiaí/SP. A reunião contou com a participação dos
Conselheiros Municipais. Justificaram ausência os conselheiros: o titular, Dênis Fernando
Berni, a suplente Eliana Dirce Mauro, a titular Maria Irene Cassoli David, a suplente
Débora Simone Bichara Ratier. A conselheira Claudia Regina Martins de Oliveira fez a
abertura da reunião, agradecendo a todos os presentes e em seguida procedendo a
leitura da pauta: 1-Aprovação dos Projetos Apresentados conforme Edital de
Chamada Pública nº 002/2015, de 03 de março de 2016. Dando continuidade à reunião
explicou que a Comissão Especial para avaliação de projetos de apoio à pessoa idosa,
conforme Portaria nº 75 de 06 de abril de 2016, formada por um técnico da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a diretora Fátima Aparecida Geraldo
Massucato juntamente com as Comissões de Registro, Rosemary Hanai e Claudia Regina
Martins de Oliveira e FUMDIPI, a conselheira Juliana Oliveira Martinelli, do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, se reuniram no último dia 04 de maio de 2016, às
09h00 em uma sala da SEMADS para análise de todos os projetos entregues até o dia 25
de abril de 2016, conforme o Edital nº 002/2015 de 03 de Março de 2016, após análise
minuciosa de todos os projetos, a Comissão de Especial achou necessária uma reunião
extraordinária para deliberação em plenária, por conta de prazo para publicação na
Imprensa Oficial do Município de Jundiaí, descrito no cronograma do edital, a seguir
passa a palavra para a conselheira Juliana Oliveira Martinelli, onde ela explana a todos
que foram entregues 04(quatro) projetos sendo que 03(três) foram montados em cima do
Eixo I – Estrutura e Funcionamento e 01(um) montado em cima do Eixo III – Defesa e
Garantia dos Direitos e a seguir apresenta alguns slides (anexo) com a descrição de cada
projeto analisado, contendo o valor e o eixo escolhido, juntamente com o parecer da
comissão de análise, deixando claro que os 04(quatro) projetos analisados estavam em
conformidade com o edital e que todos foram deferidos pela Comissão de análise, a
conselheira Rosemary Hanai explica que a Comissão primeiramente conferiu toda a
documentação entregue e que logo após, analisaram o projeto como um todo, dos
04(quatros) projetos apresentados, somente o do CRIJU – Centro de Convivência do
Idoso não teve a obrigatoriedade de apresentar a documentação exigida no edital, por ser
um equipamento público municipal e utilizar o CNPJ da Prefeitura do Município de
Jundiaí, a conselheira Claudia Regina Oliveira complementa, que o projeto do CRIJU por
se tratar de pedido de aluguel de condução automotiva, terá um procedimento feito
através de licitação, comenta ainda que todos os projetos serão monitorados pelo setor de
Convênios da SEMADS, a seguir a conselheira Claudia Regina Martins de Oliveira solicita
ao senhor Presidente Milton Calzavara para colocar em votação os projetos apresentados
em plenária, no qual senhor Milton Calzavara questiona a plenária se todos concordam
com os projetos apresentados pela Comissão Especial para avaliação de projetos de
apoio à pessoa idosa, conforme Portaria nº 75 de 06 de abril de 2016, a conselheira
Claudia Regina Oliveira pontua que os projetos são: 1º-CIDADE VICENTINA
FREDERICO OZANAM, com o projeto “Custeio de Mão de Obra”, estipulado no valor de
R$ 80.000,00, o 2º-CIDADE VICENTINA FREDERICO OZANAM – CEPAI CENTRO DIA,
com o projeto “Custeio de Mão de Obra”, estipulado no valor de R$ 52.912,00, o 3º CRIJU – Centro de Convivência do Idoso, com o projeto Itinerário da Longevidade,
estipulado no valor de R$ 19.000,00 e por último Lar Nossa Senhora das Graças, com o

projeto Bem Estar do Idoso, estipulado no valor de R$ 27.931,20, todos concordam com a
análise dos projetos e aprovam por unanimidade a deliberação de recursos do FUMDIPI –
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, para financiar os quatros projetos
expostos durante a plenária. Nada havendo mais a tratar, o senhor Presidente Milton
Calzavara agradeceu a presença de todos, lembrando que a próxima reunião ordinária
com a gestão 2016-2018, ocorrerá no dia 12 de maio de dois mil e dezesseis às 09 horas,
no CRIJU – Centro de Convivência do Idoso, localizado na Avenida Doutor Cavalcanti,
396 – Complexo Argos – Vila Arens - Jundiaí/SP, sendo assim declarou encerrada a
presente reunião. Eu, Claudia Regina Martins de Oliveira “secretária ad hoc” __________
lavrei a presente ata que, depois de aprovada pela Assembléia, segue para assinatura do
Presidente e demais conselheiros presentes.

Milton Calzavara
Presidente do COMDIPI – Jundiaí
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