3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDIPI
BIÊNIO 2016-2018
Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa COMDIPI biênio 2016/2018, realizada aos dezenove de julho de dois mil e dezessete às
09h00 horas na Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social - UGADS,
situado à Rua Senador Fonseca, nº 605 - Centro. A reunião contou com a participação dos
Conselheiros Municipais e ouvintes. Esteve presente a Diretora do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social Solange
Colepicolo Leonardi, conforme lista de presença assinada.Justificaram a ausência os
conselheiros: Juliana Oliveira Martinelli, Antonio Zebber Filho, Sandra Maria Aoki e Rosemary
Tonetti Baialuna. 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 – DELIBERAÇÃO: 2.1 – Verba do FUMDIPI – AMBEV para ser
utilizado na Reforma do prédio do CEPAI – Centro Público de Atendimento do Idoso,
localizado na Avenida Alexandre Ludke, 700 – Vila Bandeirante. 03 - Informes Gerais.
Não houve inscrição para Informes Gerais. Passando para o item da pauta 02 –
DELIBERAÇÃO: 2.1 – Verba do FUMDIPI – AMBEV para ser utilizado na Reforma do
prédio do CEPAI – Centro Público de Atendimento do Idoso, localizado na Avenida
Alexandre Ludke, 700 – Vila Bandeirante. O Sr. Milton Calzavara explicou que a urgência
em deliberar sobre a verba recebida da AMBEV se deve a uma exigência contratual da
empresa, para assegurar a destinação do recurso. Passou a palavra à Diretora do Núcleo de
Planejamento, Gestão e Finanças da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento
Social Solange Colepicolo Leonardi, que iniciou a apresentação da proposta de destinar a
verba para a reforma do prédio do CEPAI em slides, com fotos de como se encontra hoje a
construção, que ficou abandonada após a mudança do serviço para a Cidade Vicentina. O
espaço foi invadido e todas as dependências sofreram depredações. Continuando, coloca
que, em tratativas com a DAE, fechou todo o local evitando futuras invasões. Em seguida,
apresentou as propostas comerciais que a UGADS já tem em mãos: JR Construtora valor do
orçamento R$ 218.700,00 (duzentos e dezoito mil e setecentos reais); Econs Engenharia e
Construções valor do orçamento R$ 207.500,00 (duzentos e sete mil e quinhentos reais);
WEC – Wolff Engenharia e Construções no valor de R$ 234.440,00 (duzentos e trinta e
quatro mil e quatrocentos e quarenta reais); apresentou um quadro comparativo de serviços
e um de execução e a conclusão da comparação: fornecimento de materiais e equipamentos;
demolições; assentamentos de pisos, de cerâmicas; adequações elétricas e hidráulicas;
telhado; instalação de canaletas; reforma do quiosque ; valor médio de R$ 220.213,34
(duzentos e vinte mil e duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos); valor médio da
assinatura do contrato R$ 32.769,76 (trinta e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e
setenta e seis centavos); medições periódicas e prazo médio de 65 dias. Após a
apresentação, o senhor Presidente Milton Calzavara fez um pequeno resumo de como a
verba foi depositada pela AMBEV para o FUMDIPI, lembrando que a verba destinada pela
AMBEV foi através de um contrato adicional, com contrapartida de divulgação, o COMDIPI
enviou o contrato para o Jurídico da Prefeitura do Município de Jundiaí para analise que, na
época, orientou para não assinar. O prazo para assinatura estava vencendo e a AMBEV
informou que, se o contrato não fosse assinado, a doação seria cancelada. Para não perder
a verba, o Senhor Milton Calzavara assinou, com mais duas testemunhas, membros do
1

COMDIPI. Explicou que o motivo da pauta foi que os Diretores da AMBEV estiveram
reunidos na Prefeitura Municipal com o Senhor Prefeito Municipal Luiz Fernando Arantes
Machado e o Gestor de Finanças José Antonio Parimoschi, que, ao consultarem sobre a
possibilidade de destinação de recursos para o Município, os Diretores da AMBEV disseram
para utilizar, primeiramente, a verba destinada ao idoso ao final do exercício de 2016. Assim,
o Gestor de Finanças José Antonio Parimoschi solicitou que a situação fosse resolvida em 15
(quinze) dias razão pela qual a Unidade de Gestão da Assistência e Desenvolvimento Social
está apresentando a proposta de reforma do prédio onde funcionava o Centro Público de
Atendimento ao Idoso – CEPAI, a ser reativado como CEPAI II, oferecendo mais 30 vagas.
Os conselheiros presentes fizeram várias considerações sobre o projeto, alertando ser
necessário forte esquema de segurança no local, bem como viabilizar equipe para
desenvolver o trabalho, ao que a Senhora Solange Colepicolo Leonardi respondeu
afirmativamente, informando já estarem previstas tais providências. O conselheiro Senhor
Vitório Ângelo Durigati questionou se, para o CEPAI II, será mantido o nome do Senhor
José Carreras e a Senhora Solange Colepicolo Leonardi respondeu afirmativamente,
acrescentando que também haverá placa no local informando o patrocínio da AMBEV e o
apoio do COMDIPI. O conselheiro Senhor Jonas Fernandes Brescansin informou que a foto
do Senhor José Carreras que havia no CEPAI foi entregue à diretoria do SEMADS no ato da
transferência do serviço para a Cidade Vicentina. Sanadas as dúvidas apresentadas, a
proposta Verba do FUMDIPI – AMBEV para ser utilizado na Reforma do prédio do CEPAI
– Centro Público de Atendimento do Idoso, localizado na Avenida Alexandre Ludke,
700 – Vila Bandeirante foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos presentes,
em quórum legal. Nada mais Havendo a tratar o senhor Presidente 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:
Jonas Fernandes Brescansin_________________________________________________
Matilde Zichel Manzato_______________________________________________________
Rosemary Hanai____________________________________________________________
Vitório Ângelo Durigati _____________________________________________________
Eliana Dirce Mauro__________________________________________________________
Leslei Litano Tealdi Nascimento _____________________________________________
Adriana Facioni Amélio______________________________________________________
Dayane Aparecida Pereira Martins_____________________________________________
2

