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contra poderia se manifestar, a qual foi aceita por todos os pre-
sentes. Na sequência o Presidente deu início ao 3º item da pauta: 
Apresentação do Diagnóstico São Paulo Amigo do idoso, onde 
passou a palavra a Diretora- Executiva a Sra. Daniele Ribeiro da 
Silva, representante da SEDS, com o objetivo de mostrar breve-
mente uma fotografia do Estado de São Paulo, para apresentar 
o Programa São Paulo Amigo do Idoso, onde é interlocutora. A 
Sra. Daniele Ribeiro da Silva informou que o intuito é estabelecer 
um fluxo entre o Conselho Estadual do Idoso e a Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Social, onde compreende as difi-
culdades e barreiras, mas, está disponível para ajudar no que for 
possível e logo após realizou a apresentação do retrato Progra-
ma São Paulo Amigo do Idoso no Estado. Na sequência deixou a 
palavra aberta para que os conselheiros pudessem trazer suas 
contribuições. O Presidente Sr. Tomas Lucio Freund solicitou que 
na próxima reunião, os conselheiros entre em contato com os 
Conselhos Municipais de Direito da Pessoa Idosa e apresente um 
diagnóstico das dificuldades enfrentadas e a realidade sobre a 
região a qual pertence. O Sr. Claudio Sebastião Favatto se pron-
tificou a trazer as informações da macro VI – GSP Norte (Guaru-
lhos), GSP Leste (Mogi das Cruzes), GSP Oeste (Osasco), GSP 
ABC, ficando acordado que na próxima reunião plenária serão 
apresentados os dados da macro V e VI, onde a secretaria exe-
cutiva do CEI encaminhará um questionário aos Conselhos 
Municipais do Direito da Pessoa Idosa e as DRADS das respecti-
vas regiões. Em seguida passou ao 4º Item da Pauta: Conferência 
Nacional – Etapa Sudeste; onde inicialmente informou que gos-
taria de fazer uma avaliação sobre o que foi feito sobre cada 
uma das deliberações aprovadas na XV Conferência Estadual do 
Idoso. Comunicou a todos que a solicitação do CEI-SP não foi 
atendida para que todos os novos Conselheiros pudessem parti-
cipar como ouvintes da 5º Conferência Nacional. Compartilhou 
sua opinião, onde verbalizou que a etapa regional foi realizada 
conforme o planejado, onde houve a apresentação da platafor-
ma e as deliberações para aglutinação, porém, não restam 
dúvidas que faltou participação, diálogo e discussão. Comentou 
que solicitou a comissão organizadora da 5º Conferência Nacio-
nal o número de participantes, mas, até o presente momento 
não recebeu as devidas informações. Disse ainda, que realizou 
uma proposta na minuta do regimento Interno, que no caso da 
5º Conferência Nacional não ter uma representatividade signifi-
cativa, a mesma não deveria ser realizada e ser adiada para o 
ano que vem. Mencionou que foi enviado um questionário para 
todos os delegados para que pudessem realizar a avaliação e 
que no encerramento teve a oportunidade de falar sobre a par-
ticipação efetiva, dialogar e discutir, não é apenas um espaço 
para fazer “X” nas propostas. Entrada no Ministério Público e 
que duas delegações decidiram não participar. Na sequencia 
pediu a opinião dos Conselheiros que participaram da Etapa 
Regional, onde a Sra. Kelen Garcia manifestou-se dizendo que 
sentiu os seus direitos cerceados no direito de discutir, sensação 
de descaso, porém acredita que não participar é pior e é a opor-
tunidade de aprendermos o que não queremos para nós. A Sra. 
Marília Anselma Viana da Silva Berzins acredita que não partici-
par é mais forte do que a indignação. O Sr. Claudio Sebastião 
Favatto compartilha do sentimento da Sra. Kelen Garcia, onde 
ficou a indignação de não saber quem participava nas salas e 
com quem compartilhar, porém, acredita que é melhor participar 
do que ficar a margem. A Sra. Anna Carolina Mondillo relatou 
que esteve presente como ouvinte, não gostou do palestrante e 
da falta de dialogo, auxiliou ainda dois delegados do município 
de Bauru a se inscreverem e acessarem, onde considerou dificul-
toso o acesso da conta gov.br para uma idosa de 84 anos e outro 
de 76 anos. É favorável a não participação na Conferência 
Nacional. O Sr. Victor Ferrazoli verbalizou que não viu sentido na 
participação e ausência de salas para conversas e trocas, concor-
da com a não participação e aguardar a realização de forma 
presencial. Complementou dizendo que a dificuldade de acesso 
não é questão de idade. O Sr. Galdino Inácio de Souza Neto 
concorda com as pontuações realizadas anteriormente e ressal-
tou a dificuldade em acessar a plataforma e a falta de diálogo. 
O Vice-presidente Sr. Adilson Lima da Silva discorda da forma 
como foram realizadas as aglutinações, pontuou que o regimen-
to Interno foi aprovado no final e que não irá participar da 
Conferência Nacional, pois não concorda com o modelo, a forma 
e nem como foi realizado. A Sra Marília Anselma Viana da Silva 
Berzins propôs convidar todos os delegados para uma reunião, a 
fim de avaliar se irão participar ou não da 5º Conferência Nacio-
nal dos Direitos da Pessoa Idosa. O Dr. José Roberto de Paula 
Barreira questionou se as aglutinações foram apresentadas e se 
foram votadas, falou ainda sobre os encaminhamentos ao pro-
motor de Justiça e não podemos esperar que o Ministério 
Público é Deus. Uma fatia dos delegados entrou com a ação, 
porém os próprios conselhos podem deliberar no sentido contrá-
rio. O Ministério Público se não aceitar os argumentos, pode 
simplesmente arquivar. Sentiu uma ausência efetiva de partici-
pação no decorrer do evento. O Sr. Person verbalizou que a 
missão crítica ou consciente de uma participação alienada. O Sr. 
Gilberto Máximo é favorável à participação na Conferência 
Nacional. Logo após o presidente Sr. Tomas Lucio Freund passou 
para o 5º Item da Pauta: Relato das comissões onde a Comissão 
Temática Permanentes de Legislação informou que está aguar-
dando algumas respostas para dar continuidade aos trabalhos. 
As demais comissões não se manifestaram. Nada mais a tratar, 
o presidente em exercício agradeceu a presença de todos, onde 
a reunião foi encerrada e Eu, Emilene Teixeira da Silva, Diretora 
Secretária, lavrei e digitei a presente ata que após lida e aprova-
da será assinada pelos membros da Mesa Diretora.
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Fernanda Maldonado Ferreira RG 52.824.490-5 e Vânia Cristina 
Baldochi Malta RG 16.530.412-1. Como suplente a servidora 
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de setembro de 2021.

Processo SEDS 2355/2018 – SEDS/1728068/2019.
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ficam expressamente mantidas.
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Antonio Costa informou que 5º Conferência Nacional do Idoso 
será realizada e na ocasião foram passadas as orientações gerais 
para realizar o cadastro no site do gov.br dos representantes da 
região (delegados, convidados e ouvintes). Dando continuidade 
a reunião passou-se ao 6º item da pauta: Relato das comissões, 
onde a Sra. Anna Carolina Mondillo integrante da Comissão 
Temática Permanente de Legislação e Políticas Públicas, infor-
mou que a comissão está se dedicando a análise do Edital nº 02 
e acredita-se que em mais duas reuniões conseguirão finalizar a 
minuta. O Sr. Claudio Sebastião Favatto coordenador da comis-
são temática permanente de Finanças, Orçamento e Gestão do 
Fundo Estadual do Idoso relatou que estão trabalhando no Edi-
tal nº 02 e não tem novidades. O Sr. Graciano José Ribeiro inte-
grantes da comissão Temática Permanente dos Direitos da Pes-
soa Idosa informou que a comissão não reuniu ainda e não 
conseguiram nomear o coordenador e vice-coordenador da 
comissão. O coordenador da comissão Temática Permanente de 
Articulação de Política e Comunicação Social Sr. Alexandre Tei-
xeira Ramos explicou que a comissão irá se reunir para definir as 
novas pautas e estava ausente devido ter tido COVID. Foi comu-
nicado a todos que a Sra. Ana Lúcia de Souza representante da 
macrorregião III (Araraquara, Barretos, Franca, Ribeirão Preto) 
retornou novamente as atividades do CEI, a qual foi concedida 
licença no período de 12/06/2021 a 30/06/2021 e irá compor a 
comissão de Finanças, Orçamento e Gestão do Fundo Estadual 
do Idoso, no lugar do Sr. Hélio José de Paiva. O presidente Sr. 
Tomas Lucio Freund em resposta ao Sr. João Roberto de Souza, 
informou que o site do CEI está desatualizado e está solicitando 
a secretaria para juntar os 2 sites em único endereço e depois 
atualizar, porém dependemos da Secretaria para essa ação. Logo 
após deu início ao 7º item da pauta: Demais assuntos pertinen-
tes à reunião, passando a palavra ao convidado (palestrante) Dr. 
Edison Vidal, médico geriatra e membro da comissão da SBGG 
realizar uma explanação sobre a proposta da permanência de 
acompanhante de pacientes internados em isolamento com 
COVID. O Dr. Edison Vidal agradeceu ao convite e abordou a 
importância do acompanhamento do idoso nesse momento de 
pandemia. Solicitou apoio para fazer o encaminhamento dessa 
recomendação para a Defensoria Pública do Estado de SP e 
encaminhar à Secretaria Estadual de Saúde para que tome as 
devidas providências. Acrescentou que a pandemia trouxe a 
necessidade do isolamento de pessoas acometidas pelo vírus. A 
Resolução SS/SEDPPcD-01 de 23/06/2020 da Secretaria do Esta-
do de São Paulo aborda a importância da presença de um 
membro da família, nos grupos de pessoas com dependência no 
grau III (locomoção, higiene, autocuidado e comunicação). 
Porém, a grande maioria das unidades de saúde desconhecem a 
referida nota técnica. A referida nota técnica não atende um 
grupo de pessoas que devido a diversos problemas de saúde, na 
ausência de cuidadores representa um risco para pacientes que 
tem dificuldade de lidar com mudanças de ambiente, podendo 
citar os pacientes com Alzheimer que poderão ficar agitados e 
precisarão ser sedados ou contidos, a fim de evitar riscos, mas, 
que a ausência de cuidador oferecerá diversos problemas de 
saúde (trombose, confusão mental aguda, úlcera de decúbito, 
etc), além de sofrimento em um ambiente confinado, que poderá 
ser considerado como um início de tortura. Para tanto, formaram 
uma comissão composta de membros de 03 sociedades científi-
cas e elaboraram uma nota técnica e requer que seja garantido 
o direito a um acompanhante hospitalar para todas as pessoas 
com deficiências diversas. A comissão elaborou junto à nota 
técnica, um fluxo no hospital e termo de responsabilidade, bem 
como as normas a serem seguidas. Ao término de sua explana-
ção o presidente Sr. Tomas Lucio Freund sugeriu que o CEI elabo-
re um manifesto de apoio formal em defesa da sugestão de 
proposta da nota técnica e o encaminhamento a Secretaria de 
Saúde e a Defensoria Pública com o objetivo de padronização de 
condutas. A Sra. Marília Anselma Viana da Silva Berzins informou 
que está para vigorar a partir de janeiro de 2022, o CID que 
classifica a Velhice como doença, porém está tendo um movi-
mento em todo o mundo se manifestando contrário. O Sr. Tomas 
Lucio Freund e a Sra Marília Anselma Viana da Silva Berzins 
sugeriram ao CEI fazer um manifesto em apoio ao movimento, 
para fortalecer essa reivindicação de todos que trabalham com 
a temática do envelhecimento, que a Velhice não é doença. Nada 
mais a tratar, o presidente em exercício agradeceu a presença de 
todos, onde a reunião foi encerrada e Eu, Emilene Teixeira da 
Silva, Diretora Secretária, lavrei e digitei a presente ata que após 
lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora.

ATA DA 10ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – CEI/SP
GESTÃO 2020/2022
Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, 

em Sessão Ordinária, gestão novembro de 2020-novembro de 
2022, conforme Convocação, via Ofício Circular nº 24/2021 
enviada por e-mail aos Conselheiros dia 23/08/2021, com início 
as 14h08 min por videoconferência pelo sistema TEAMS, com a 
participação dos Conselheiros representantes da Sociedade Civil: 
Macrorregião I - (Campinas, Mogiana, Piracicaba, Sorocaba): T. 
Gilberto Máximo; s – Rachel Vainzoff Katz; T – Adilson Lima da 
Silva; Macrorregião II - (Alta Sorocabana, Alta Noroeste, Alta 
Paulista, Fernandópolis, São José do Rio Preto): T- Emilene Teixei-
ra da Silva; T- Graciano Jose Ribeiro; S – Orivaldo Sidinei Salles 
Magalhães; S – Donato Rodrigues; Macrorregião III - (Araraqua-
ra, Barretos, Franca, Ribeirão Preto): T - João Roberto de Souza; 
S – Rodrigo Cardoso Bonicenha; Macrorregião IV - (Bauru, Itape-
va, Marília, Avaré, Botucatu): T: Anna Carolina Mondillo; T – 
Sonia Aparecida Matos Ribeiro da Silva e S- Valdete Lopes Fer-
reira; Macrorregião V - (Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale 
do Ribeira): T – Rodrogo Avelino Alves dos Santos; T- Valdir 
Navas ; S – Victor Ferrazolli Júnior; Macrorregião VI - (GSP Norte 
(Guarulhos), GSP Leste (Mogi das Cruzes), GSP Oeste (Osasco), 
GSP ABC): T- Claudio Sebastião Favatto; T – Kelen Garcia; 
Macrorregião VII – Capital: Marília Anselma Viana da Silva Ber-
zins. Conselheiros representantes do Poder Público: T. Deise 
Guelfi representante da Secretaria de Cultura e Economia Criati-
va; T- Carmen Lucia Pavan Ribeiro e S- Neli Maria Mengalli, da 
Secretaria de Estado da Educação; T- Claudia Fló representante 
da secretaria de Estado da Saúde; T- Sonia Elizabeth Martins da 
Secretaria de Estado da Habitação; T- Daniele Ribeiro da Silva da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social; T- Galdino Iná-
cio de Souza Neto da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Meio Ambiente; T- Tomas Lucio Freund da Secretaria de Estado 
de Justiça e Cidadania; S – Maria Rosa Baraldi da Secretaria 
Estadual de Esportes; T – José Roberto de Paula Barreira repre-
sentante do Ministério Público; T – Roberta Linardi do Fundo 
Social de São Paulo. Convidados: Daniela de Paula Flauto; Hermi-
nia Brandão; Person; Maria Guiomar e Sandra Tayoko Yamasaki. 
Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Macrorregião 
III - (Araraquara, Barretos, Franca, Ribeirão Preto): T – Ana Lúcia 
de Souza; Jefferson Nogoseki de Oliveira da Secretaria Estadual 
de Esportes. Considerando a aprovação da Ordem do Dia (Verifi-
cação do Quórum, qualificação e habilitação de Conselheiros, 
apresentação da justificativa da ausência de Conselheiros e 
aprovação da pauta), o Sr. Tomas Lucio Freund, na qualidade de 
Presidente na gestão 2020/2022 agradeceu a presença de todos 
e abriu a reunião solicitando a colaboração dos presentes para 
serem concisos em suas explanações e novamente informou que 
primeiramente será aberta a palavra aos conselheiros titulares e 
suplentes que queiram se manifestar em relação aos assuntos 
abordados na pauta do dia e ao término será aberta a palavra 
aos convidados. Inicialmente o presidente Sr. Tomas Lucio Freund 
passou ao 1º item da pauta: Ata da Reunião Plenária Ordinária 
de 28/06/2021 (encaminhada via e-mail), onde passou a palavra 
aos conselheiros caso tenham alguma ressalva, como não houve 
manifestações e nem ressalvas a ata encaminhada considera-se 
aprovada. Logo após o presidente Sr. Tomas Lucio Freund passou 
para o 2º Item da Pauta: Recomposição da Mesa Diretora, onde 
informou que a Sra. Daniele Ribeiro da Silva assume a função de 
Diretora-Executiva em substituição a Sra. Elisabel do Carmo 
Domingues Gomes de Menezes, onde destacou que a recompo-
sição é um ato da Presidência, porém, se alguém tivesse algo 

(Alta Sorocabana, Alta Noroeste, Alta Paulista, Fernandópolis, 
São José do Rio Preto): T- Emilene Teixeira da Silva; T- Graciano 
Jose Ribeiro; S – Orivaldo Sidinei Salles Magalhães; S – Donato 
Rodrigues; Macrorregião III - (Araraquara, Barretos, Franca, 
Ribeirão Preto): T – Ana Lúcia de Souza; T - João Roberto de 
Souza; S – Rodrigo Cardoso Bonicenha; Macrorregião IV - 
(Bauru, Itapeva, Marília, Avaré, Botucatu): T: Anna Carolina 
Mondillo; e S- Valdete Lopes Ferreira; Macrorregião V - (Baixada 
Santista, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira): T- Valdir Navas ; S – 
Diego Felix Miguel; S – Victor Ferrazolli Júnior; Macrorregião VI 
- (GSP Norte (Guarulhos), GSP Leste (Mogi das Cruzes), GSP 
Oeste (Osasco), GSP ABC): T- Claudio Sebastião Favatto; S- Clau-
dia Maria Guedes Oliveira de Alencar; Macrorregião VII – Capi-
tal: T – Alexandre Teixeira Ramos; Marília Anselma Viana da Silva 
Berzins. Conselheiros representantes do Poder Público: T. Deise 
Guelfi representante da Secretaria de Cultura e Economia Criati-
va; T- Carmen Lucia Pavan Ribeiro e S- Neli Maria Mengalli, da 
Secretaria de Estado da Educação; T- Claudia Fló representante 
da secretaria de Estado da Saúde; T- Sonia Elizabeth Martins da 
Secretaria de Estado da Habitação; T- Elisabel do Carmo Domin-
gues Gomes de Menezes da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Social; S – Felipe Madio de Oliveira da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social; T- Galdino Inácio de Souza 
Neto da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente; 
T- Tomas Lucio Freund da Secretaria de Estado de Justiça e 
Cidadania; T – Maria Helena Verga Boeri da Secretaria Estadual 
de Turismo. Convidados: Daniele Ribeiro da Silva; Edison Vidal 
médico geriatra; Thais Guimarães médica infectologista. Justifi-
caram a ausência os seguintes conselheiros: Macrorregião IV - 
(Bauru, Itapeva, Marília, Avaré, Botucatu): T - Sonia Aparecida 
Matos Ribeiro da Silva; Macrorregião VI - (GSP Norte (Guaru-
lhos), GSP Leste (Mogi das Cruzes), GSP Oeste (Osasco), GSP 
ABC): T- Kelen Garcia; T- Roberta Linardi; S – Marilena Camargo 
representantes do Fundo Social de São Paulo; Dr. José Roberto 
de Paula Barreira representante do Ministério Público. Conside-
rando a aprovação da Ordem do Dia (Verificação do Quórum, 
qualificação e habilitação de Conselheiros, apresentação da 
justificativa da ausência de Conselheiros e aprovação da pauta), 
o Sr. Tomas Lucio Freund, na qualidade de Presidente na gestão 
2020/2022 agradeceu a presença de todos e abriu a reunião 
solicitando a colaboração dos presentes para serem concisos em 
suas explanações e novamente informou que primeiramente 
será aberta a palavra aos conselheiros titulares e suplentes que 
queiram se manifestar em relação aos assuntos abordados na 
pauta do dia e ao término será aberta a palavra aos convidados. 
Inicialmente o presidente Sr. Tomas, mencionou a saída de 03 
(três) conselheiros titulares do CEI, que são eles: Sr. Hélio José de 
Paiva, Sr. José Reinaldo Michel e a Sra. Elisabel do Carmo Domin-
gues Gomes de Menezes e agradeceu a participação e contribui-
ção de todos até o presente momento em especial a Sra. Elisabel 
que era membro da mesa a qual deu imensurável apoio no tra-
balho desta e aproveitou a oportunidade para dar as boas vin-
das ao Sr. João Roberto de Souza que era suplente e agora 
assume a titularidade. Logo após passou a palavra a Sra. Elisabel 
que aproveitou a oportunidade para se despedir e agradecer 
todo o aprendizado junto ao CEI, onde apresentou o seu suplen-
te o Sr. Felipe Madio de Oliveira e comentou que provavelmente 
a sua substituta será a Sra. Daniele Ribeiro da Silva que também 
assumirá o programa SP Amigo do Idoso. Na sequencia o Sr. 
Presidente Tomas Lucio Freund passou ao 1º item da pauta: Ata 
da Reunião Plenária Extraordinária de 14/06/2021 (encaminha-
da via e-mail), onde passou a palavra aos conselheiros caso 
tenham alguma ressalva, como não houve manifestações e nem 
ressalvas a ata encaminhada considera-se aprovada. Logo após 
o presidente Sr. Tomas Lucio Freund passou para o 2º Item da 
Pauta: Plano de Aplicação do FEI para o ano de 2021, onde 
informou que a mesa diretora reuniu com a Comissão Temática 
Permanentes de Legislação e Políticas Públicas e a Comissão 
Temática permanente de Finanças, Orçamento e Gestão do 
Fundo Estadual do Idoso, com o objetivo de estudar o plano de 
aplicação, o qual foi pensado no valor de RS 30.000.000,00 
(trinta milhões), onde foram feitas algumas alterações. O presi-
dente Tomas abriu a palavra à plenária para as manifestações, 
onde foi apresentada na tela a minuta da deliberação nº 003, 26 
de julho de 2021, mas, como não houve manifestações foi colo-
cado em processo de votação o qual foi aprovado por unanimi-
dade. O Sr. João Roberto de Souza questionou no chat o art. 1º 
do Plano de Aplicação do FEI, onde o presidente Tomas explicou 
a finalidade do art. 1º e que não se trata de passar um cheque 
em branco para a SEDS. Na sequencia passou ao 3º item da 
pauta: Edital de Chamamento Público nº 02, a Sra. Anna Carolina 
Mondillo comunicou que o grupo de trabalho responsável pelo 
edital de chamamento público nº 02, está realizando a revisão 
dos apontamentos da análise jurídica e tem duas questões para 
passar para a plenária antes de prosseguir. A 1º questão trata-se 
do item 1.5 do edital nº 1, que prevê o seguinte: “consideram-se 
para fins deste Edital: a) projetos de abrangência municipal 
aquele que se destine ao atendimento de idosos residentes em 
município paulista com população acima de 50.000 habitantes 
conforme levantamento do IBGE, podendo ter abrangência 
municipal, regional e Estadual”. Sendo assim, a plenária deverá 
refletir se deverá limitar o número de habitantes, uma vez, que 
acaba excluindo a participação de muitos municípios de peque-
no porte. A 2º questão trata-se do jurídico, que solicita delibera-
ção contendo a composição da comissão de seleção de projetos, 
diante disso, todos deverão pensar se pretendem futuramente 
integrar a referida comissão. Diante dessas questões, passou a 
palavra à plenária para que pudessem se manifestar. A Sr. Emile-
ne Teixeira da Silva manifestou-se contrária a limitação do 
número de habitantes, tendo em vista, muitos municípios de 
pequeno porte I e com índice de envelhecimento superior ao da 
Capital Paulista ter ficado fora do edital nº 01, pois, é uma forma 
de exclusão dos pequenos municípios. A Sra. Claudia Fló expli-
cou que em 2016 pensou em estabelecer critérios para municí-
pios acima de 50.000 habitantes, tendo em vista que o projeto 
podia ser executado de forma regionalizada e que poderia con-
templar os pequenos. Ressalta-se que muitos municípios de 
pequeno porte apresentam realidades distintas. Após as mani-
festações dos conselheiros, a Sra. Anna Carolina Mondillo 
comunicou que a sugestão é de exclusão da limitação de habi-
tantes e a comissão irá se reunir durante a semana e apresentar 
na próxima reunião plenária. Em seguida passou ao 4º item da 
pauta: Década do Envelhecimento Saudável e 5º item da pauta: 
Dia do idoso, a Sra. Claudia Fló comentou que foi sugerido aos 
conselheiros que encaminhassem ao CEI sugestões de temas e 
ações para celebrar a Década do Envelhecimento Saudável, 
porém, até o presente momento não chegou nenhuma. Esclare-
ceu que a tarefa não é dessa comissão, e sim do Conselho e 
precisará da ajuda de todos. O Sr. Rodrigo Cardoso Bonicenha, 
fechou nas ações que já havia elencado, pensando em priorida-
des, pelo nível de que umas poderiam ser realizadas prontamen-
te e outras a longo prazo, sendo imprescindível o apoio interse-
torial e intersecretarial. O presidente Sr. Tomas Lucio Freund 
sugeriu formatar a proposta e agendar uma reunião com a Sra. 
Célia Parnes, Secretária da SEDS, e a partir de então a mesma 
deverá articular com os demais secretários. Novamente pediu a 
colaboração de todos e a Sra. Claudia Fló pediu o apoio de todos 
para marcar com a secretária. O presidente Sr. Tomas Lucio 
Freund abordou a 5º Conferência Nacional dos Direitos da Pes-
soa Idosa, informando que o CEI solicitou a todos os delegados 
o número do RG e CPF para o cadastramento e precisa urgente-
mente do apoio de todos para divulgar junto aos conselhos. 
Comunicou ainda, que o Conselho Estadual do Idoso do Estado 
do Espírito Santo está pedindo para a Secretaria Nacional que 
encaminhe até o final do mês a minuta do regimento e os deta-
lhes de como será a conferência, a fim de facilitar o trabalho do 
CEI. Durante esse período teve uma reunião com o Conselho 
Nacional em que o Vice-presidente, Sr. Adilson Lima da Silva, 
esteve presente e esclareceu a todos que o Secretário Nacional 

 Desenvolvimento 
Social
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Resumo de Termo de Colaboração - Programa Restau-
rante Popular “BOM PRATO”

Objeto: Fornecimento de refeições por tipo subvenção nos 
termos do Decreto nº 45.547/2000 e alterações posteriores.

Processo SPDOC nº 732640/2021
Organização Associação de Promoção e Assistência Social 

Estrela do Mar – APASEM
Signatário: José Marques do Amaral Guerra
Órgão Público Municipal: Prefeitura de Praia Grande
Signatário: Raquel Auxiliadora Chini
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social
Signatário: Celia Kochen Parnes
Objeto: Fornecimento de refeições por tipo subvenção nos 

termos do Decreto nº 45.547/2000 e alterações posteriores – 
Restaurante Popular Bom Prato

Unidade: Praia Grande
Modalidade: Chamamento Público
Origem dos Recursos: Programa 08.306.3500.6001.000, 

UO 35009, UGO 350018, UGE 350173, Natureza de Despesa 
33504379 (custeio) e 350173 (investimento)

Valor Total: R$ 3.573.250,00, sendo R$ 1.453.600,00 de 
responsabilidade da Secretaria, R$ 1.953.600,00 de responsabi-
lidade da Prefeitura e R$ 145.800,00 dos usuários.

Data da Assinatura: 14/10/2021
Vigência: 12 meses, a contar da assinatura
Gestor: Daniela Marim Pereira Rossetti
Parecer Referencial: CJ/SEDS nº 06/2021

 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE

TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO
Processo SEDS nº 1927608/2019 (1030/2018)
Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das 

Dores de Bariri – BARIRI|SP
Cláusula Primeira - Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original, previsto na 

Cláusula Nona, § 1º, fica prorrogado por mais 214 (duzentos e 
quatorze) meses contados de 01/07/2021 até 30/01/2022.

Cláusula Segunda - Ratificação
Ficam expressamente mantidas todas as demais cláusulas, 

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

Comunicado
O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente - CONDECA TORNA PÚBLICO o extrato dos fomentos 
celebrados, em decorrência do Edital de Chamada Pública do 
Condeca 2016/2017.

01) Processo SEDS nº 2862423/2019
Associação das Senhoras Cristãs - Abrigo Nosso Lar - JAÚ|SP
Signatário: Luiz Henrique Leonelli Agostini
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social  
Signatário: Célia Kochen Parnes 
Objeto: Projeto Passos Para o Futuro
Modalidade: Chamamento Público 
Origem dos Recursos: UO 35001, UGO 350010, UGE 

350034, Fonte 003.001.007
Valor Total: R$ 106.903,50 (cento e seis mil, novecentos e 

três reais e cinquenta centavos)
PT 08.244.3500.6367.0000, ND 445042 (Auxílios para 

Despesa de Capital)
Valor: R$ 69.890,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e 

noventa reais)
Data da Assinatura: 27/10/2021
Vigência: 12 meses 
Gestor: José Eduardo Malheiros Junior 
Parecer Jurídico Referencial: 23/2020
02) Processo SEDS nº 2218316/2019
Educandário Rosa Mística – TIETÊ|SP
Signatário: Cicília de Sousa Arantes
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social  
Signatário: Célia Kochen Parnes 
Objeto: Projeto Semeando Futuro na Era Digital
Modalidade: Chamamento Público 
Origem dos Recursos: UO 35001, UGO 350010, UGE 

350034, Fonte 003.001.007
Valor Total: R$ 23.843,21 (vinte e três mil, oitocentos e 

quarenta e três reais e vinte e um centavos).
PT 08.244.3500.6367.0000, ND 335043 (Subvenções 

Sociais – Custeio)
Valor: R$ 23.843,21 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta 

e três reais e vinte e um centavos)
Data da Assinatura: 27/10/2021
Vigência: 09 meses 
Gestor: José Eduardo Malheiros Junior 
Parecer Jurídico Referencial: 23/2020
 COMUNICADO - RETIRRATIFICAÇÃO
Comissão Extraordinária de Seleção de Projetos para o Edital 

de Chamamento Público nº 01 CONDECA/SP-SEDS/2021-2022
A Comissão Extraordinária de Seleção de Projetos 

para o Edital de Chamamento Público nº 01 CONDECA/SP-
-SEDS/2021-2022, faz saber que RETIFICA o contido nos itens 
7.4.2.1 e 7.4.2.2 do Edital de Chamamento Público publicado no 
último dia 06 de novembro de 2021, às paginas 107 e seguintes 
do Diário Oficial do Estado de São Paulo, e que passam a vigorar 
com a seguinte redação:

7.4.2.1. Para Organizações da Sociedade Civil:
a) Anexo I;
b) Anexo II;
c) Anexo V – Plano de Trabalho;
d) Anexo V-B – Planilha Orçamentária;
e) Anexo VI – Declaração;
f) Registro ativo no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA.
7.4.2.2. Para Municípios Paulistas:
a) Anexo III;
b) Anexo IV;
c) Anexo V – Plano de Trabalho;
d) Anexo V-B – Planilha Orçamentária;
e) Anexo VI – Declaração.
RATIFICA-SE os demais conteúdos do referido Edital, man-

tendo o disposto, conforme publicado.
Publique-se no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

 CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO
 ATA DA 9ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – CEI/SP- 

GESTÃO 2020/2022
Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e 

um, em Sessão Ordinária, gestão novembro de 2020-novembro 
de 2022, conforme Convocação, via Ofício Circular nº 21/2021 
enviada por e-mail aos Conselheiros dia 16/07/2021, com início 
as 14h07 min por videoconferência pelo sistema TEAMS, com a 
participação dos Conselheiros representantes da Sociedade Civil: 
Macrorregião I - (Campinas, Mogiana, Piracicaba, Sorocaba): T. 
Gilberto Máximo; T – Adilson Lima da Silva; Macrorregião II - 


