
 
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 08 (oitavo) dia do mês de outubro de 2018, na Casa dos 
Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 14:10hs. 

Pauta: 

1. Apresentação dos presentes e justificativas dos ausentes; 
2. Destaques e aprovação da ata da Assembleia Ordinária de 10 de Setembro de 2018; 
3. Aporte de recursos do FMPIC para o evento de divulgação da campanha “Leão Solidário” – pauta 
deliberativa; 
4. Ratificação da decisão “ad referendum” de aporte de recursos do FMPIC, para custeio de Kit’s Lanches para 
o evento “Idoso – Uma Realidade”; 
5. Constituição da Comissão Provisória de Elaboração do Instrumental II de Avaliação da Pessoa Idosa – pauta 
deliberativa; 
6. Resolução para publicização do Instrumental I de avaliação da pessoa idosa – pauta deliberativa; 
7. Constituição da Comissão Provisória para organização da VIII - Conferência Municipal da Pessoa Idosa – pauta 
deliberativa; 
8. Contratação de prestação de serviço de elaboração e manutenção do site do Conselho com recursos do 
FMPIC – pauta deliberativa; 
9. Expedição de crachá de identificação para Conselheiros da Comissão de ILPI com finalidade exclusiva de 
utilização em visitas institucionais – pauta deliberativa; 
10. Aplicação de questionário aos conselheiros – pesquisa realizada pela NEPAC/UNICAMP; 
11. Devolutivas das Comissões; 
·     Legislação e Registro, 
·     Políticas Públicas e Violência, 
·     ILPI, 
·     Eventos, 
·     Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas – FMPIC. 
12. Demonstrativo do FMPIC; 
13. Informes Gerais. 

Reunião Presidida por: Silvia Jeni Luiz Pereira de Brito. 

Tipo de Reunião: Assembleia Geral Ordinária. 

Secretário: Isac Monego. 

1. Apresentação dos 
Presentes e 

Justificativas dos 
ausentes: 

De conformidade com o registro do livro de presença do Conselho Municipal do Idoso de Campinas, 
participaram 32 (trinta e duas) pessoas. Entre essas, 06 (seis) que são Conselheiros Titulares do Poder Público: 
Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Silvia Jeni Luiz P.  de Brito (SMASDH), 
Henri Maeda (EMDEC), Isabel Silva Barbosa (SMC), Anicésio Vieira Caixeta (SMI); 02 (duas) que são Conselheiros 
Suplentes do Poder Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito), Cristiane Silva Vieira Costa (SMASDH); 10 (dez) que 
são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), José 
Antônio Rossi (Usuários), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), José Alberto Macedo Nogueira 
(Usuários), Tania Regina Cinack (Usuários), Vitor José Peretta (Usuários), Omar Abel Rodrigues (Assoc. 
Parkinson), Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade), Alessandra Alves Bueno (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e Kátia 
Stancato (Profissionais); 06 (seis) que são Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Maria Angélica Tomaz 
Martins (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Adalgisa Oliveira Lima  Garcia (Usuários), Sonia Maria de 
Souza Poppi (Usuários), José Claudio Mendes (Usuários), Maria Aparecida de Oliveira Zambelli (Usuários) e João 
Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson); 08 (oito) que são Convidados: Sirley Silva (Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus), Tania R. Lagiandri (Lar da Amizade), Temily Mukarak (Coord. do Idoso), Heloisa Helena J. Theodoro 
(Coord. do Idoso), Moisés Lincoln Nadin ( Aconchego Familiar), Marinês de Campos Ribeiro (Voluntária), 
Fernanda Furlan G. Dias (Crami) e Thais Mello (Crami); Justificaram: 01 (um) que são Conselheiros do Poder 
Público: Helena Husemann Menezes (SMS) e 02 (dois) que são Conselheiros da Sociedade Civil: Raphael Jorge 
Tannus (OAB), Daniela Colussi Câmara Matos (OAB) e Ausentes sem Justificativa: Antônio Carlos do Amaral 
Machado (SMCS), Rogério Scarazzatto (SME), Ângela Maria Bassora (SME), Miriam Nazareth Berling (SMS), José 
Teixeira Bozza (EMDEC), Alberto Fábregas de Aguiar Neto (SMAJ), José Carlos de Paula Ribeiro (SMAJ), José 
Roberto Valine (SMC), Giselda Rosebel Morandi de Araújo (SMEL), Deise Campos de Souza (SMEL), Clélia Delfino 
P. Oliveira (SMH), Marco Antônio Martins (SMH), Rodrigo Pinheiro Dias (SMI), Margarete Aparecida Stevanatto 
Barbosa (Lar da Amizade) e Lucimara Treviso Melachauscas (Sã Doutrina do Sétimo Dia). 

2. Destaques e 
aprovação da Ata da 
Assembleia Ordinária 
de 10 de setembro de 

2018: 

Constatou-se que a reunião teve início às 14:10hs, prazo regulamentar em primeira chamada, e ainda contou 
com o quórum mínimo exigido, segundo prevê o Artigo 13, Inciso II da Resolução CMI nº 01/2013 do Regimento 
Interno, deu-se prosseguimento aos trabalhos. Finalizada a apresentação, a Presidente Silvia prosseguiu 
perguntando aos presentes quanto ao recebimento da Ata da Reunião Ordinária do mês anterior; o Conselheiro 
José Alberto Macedo Nogueira fez o apontamento de que o nome da senhora Erna Weissmann estaria 
registrado de forma inadequada como “Erika” na Ata anterior e prontamente fora atendido na correção 
solicitada e em seguida tendo todos confirmado o recebimento, a presidente colocou em votação para a 
aprovação e por aclamação fora declarada aprovada com 15 (quinze) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 1 (uma) 
abstenção. 

  
 
 

Aprovada a Ata e dando prosseguimento à pauta proposta, a presidente Silvia reforçou aos presentes que para 
esta Assembleia Ordinária, há 06 (seis) pautas deliberativas e para a condução, solicitou auxílio dos demais 
Diretores do Conselho para esclarecimentos que se fizerem necessários. Posto isto, apresentou a primeira delas 



  
3. Aporte de recursos 

do FMPIC para o evento 
de divulgação da 
campanha “Leão 

Solidário” 
pauta deliberativa: 

  
  
   
  

sendo: Aporte de recursos do FMPIC para o evento de divulgação da campanha “Leão Solidário”. Todos os anos 
é realizada a referida campanha de divulgação dos fundos da criança e do idoso, conjuntamente. Para dar 
continuidade, a presidente solicitou à Conselheira Coordenadora da Comissão do Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa, Mariana, que explicasse com maiores detalhes quanto às despesas e campanha. A Conselheira Mariana 
iniciou sua fala dizendo que todos os anos o lançamento da campanha Leão Solidário ocorre no período entre 
outubro/novembro (em 2017 ela ocorreu no mês de dezembro),  como forma de divulgar a possibilidade de 
destinação do Imposto de Renda para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas. Há custo para tal 
divulgação, que compreender a veiculação de filme e fotos, bem como a impressão de 1.500 (mil e quinhentos) 
folders, no montante de R$ 15.170,00 (quinze mil cento e setenta reais), sendo que  os gastos serão divididos 
entre os Conselhos, metade para um e metade para o outro, assim o Conselho do Idoso arcaria com o valor de 
R$7.585,00 (sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais). Posto isto, a Coordenadora Mariana esclareceu quanto 
a necessidade da deliberação dos conselheiros, para que depois então se faça o gasto. Feita a exposição de sua 
fala, foi ofertada a palavra aos presentes para que manifestassem em caso de dúvidas. Foi indagado por alguns 
presentes a forma como seria divulgado o video e a conselheira Katia sugeriu enviar um Ofício à EPTV a que 
fizesse a divulgação. A Presidente colocou em votação para a aprovação e fora declarada aprovada com 15 
(quinze) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 0 (zero) abstençã 

4. Ratificação da 
decisão “ad 

referendum” de aporte 
de recursos do FMPIC, 
para custeio de Kit’s 

Lanches para o evento 
“Idoso – Uma 
Realidade”: 

Nesta pauta trata-se da ratificação da decisão “ad referendum” de aporte de recursos do FMPIC, para custeio 
de Kit’s Lanches para o evento “Idoso – Uma Realidade”.A presidente explicou que algumas vezes não há tempo 
hábil para trazer para deliberação do colegiado ante de dar o encaminhamento administrativo da solicitação de 
pagamento. Assim, se faz necessário tomar a decisão no âmbito da Diretoria, sendo obrigatória a deliberação 
em Assembleia para a ratificação do ato. A aquisição foi de 150 (cento e cinquenta) kits lanche para o período 
matutino e 150 (cento e cinquenta) para o período vespertino, com valor total de R$ 2.450,00 (dois mil 
quatrocentos e cinquenta reais). Após a exposição, a conselheira Kátia indagou se houve a realização de 
orçamento, ao que a presidente esclareceu que o mecanismo de contratação é o de licitação para registro de 
preço, sendo que o Conselho fica vinculado às atas de registro da SMASDH. A Presidente colocou em votação 
para a aprovação e fora declarada aprovada com 15 (quinze) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 0 (zero) 
abstenção. 

  
  
  
  
  

5. Constituição da 
Comissão Provisória de 

Elaboração do 
Instrumental II de 

Avaliação da Pessoa 
Ipauta deliberativa: 

Dando prosseguimento, a presidente mencionou a próxima pauta Constituição da Comissão Provisória de 
Elaboração do Instrumental II de Avaliação da Pessoa Idosa, tendo solicitado à conselheira Cristiane que 
explicasse aos presentes o histórico do assunto. A conselheira prontamente iniciou dizendo que, anteriormente, 
um grupo de pessoas, sendo representantes do Conselhos bem como de entidades, se reunia para discutir e 
produzir um documento que pudesse embasar a avaliação da pessoa idosa no que tange à questão dos graus 
de dependência, que cabe à qualquer profissional que trabalhe com idosos. A necessidade de aprofundamento 
do assunto levou à ideia de elaboração de um segundo instrumental. A presidente Silvia complementou que 
houve um grupo de trabalho  há muitos anos no Conselho, vinculado à comissão de ILPI, que estudou os graus 
de funcionalidade da pessoa idosa, tendo por proposta a elaboração de uma resolução sobre o tema. Todavia, 
chegou-se à conclusão que o Conselho não poderia deliberar sobre a questão dos graus de funcionalidade, por 
exceder suas atribuições. Na continuidade dos trabalhos do GT, verificou-se a necessidade de um instrumental 
que pudesse ajudar na avaliação da pessoa idosa e elegeu-se, então, três áreas importantes para essa avaliação, 
quais sejam a área familiar, área de saúde e do meio ambiente. A partir disso foi elaborado o Instrumental I, já 
apresentado em Assembleia do Conselho e que será publicizado no seminário que ocorrerá no dia 25 de 
outubro. Agora, a proposta é que haja um aprofundamento desse instrumental para captar especificidades do 
público idoso. Indagou-se quanto ao significado do que é ser provisória e do significado de dependência, ao 
que a presidente explicou que o grau de dependência é sempre avaliado em função das atividades da vida 
diária, o que a pessoa consegue fazer sozinha ou se precisa de ajuda. Esse instrumental foi além e considerou 
também as barreiras ambientais, a questão de localização territorial de moradia, acesso à serviços públicos e 
considerou também questões relacionadas à saúde. Ainda respondendo à indagação, explicou que é provisória 
porque não há detalhamento de previsão de grupos de trabalho no Regimento Interno do Conselho, ao 
contrário das comissões provisóriasm sendo que esta têm um objetivo de início, meio e fim e, ao final, é trazido 
ao Colegiado o resultado de seu trabalho para o validar ou não. Então, essa comissão que se propõe vai estudar 
um instrumental mais aprofundado do que o número um, visto que ele é bem fácil de ser aplicado, mas não 
capta todas as necessidades da avaliação. A proposta é avançar um pouco mais num reconhecimento coletivo 
dessas potencialidades e das dificuldades de forma que se construa uma unidade da avaliação do idosoo que é 
um grande avanço. A conselheira Cristiane prosseguiu com a leitura das seguintes nomes: Patrícia de Faria 
Tasca, Marisa Aparecida Franco Moreira, Rosemeire da Silva Raymundo, Edna de Carvalho Lara, Danusa M. V. 
Amadeu, Vera Lúcia Viola, Daniela Watanabe, Magda Terezinha F. Seixas, Sônia Maria de Souza Poppi, 
Alessandra Alves Bueno, Léa Maria de F. Tchian, Joelma Neves Cavalcanti, Lígia Costa Kaysel e Cristiane S. V. 
Costa num total de 14(quatorze) integrantes. A Conselheira Lúcia Helena, do Lar da Amizade, manifestou aos 
presentes que fez parte da comissão anterior e que gostaria de continuar fazendo parte desta, assim Cristiane 
acrescentou-a à Comissão. A presidente Silvia ofertou aos presentes a oportunidade de pediram mais algum 
esclarecimento e prontamente a Conselheira Sonia Poppi afirmou que o convidado Moisés também fazia parte 
na comissão anterior e este foi acrescentado à Comissão. Dirimidas todas as dúvidas, a Presidente colocou em 
votação para a aprovação a Constituição da Comissão Provisória de Elaboração do Instrumental II de Avaliação 
da Pessoa Idosa e fora declarada aprovada com 15 (quinze) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 0 (zero) 
abstenção. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
6. Resolução para 

publicização do 
Instrumental I de 

avaliação da pessoa 
idosa 

pauta deliberativa: 

No item 6 (seis) que compõe a pauta, a presidente Silvia declarou que esta pauta é deliberativa e a Conselheira 
Mariana deu continuidade dizendo que, em Assembleia, houve uma apresentação sobre o instrumental I para 
o Colegiado para que assim o aprovasse. Na apresentação citada pela conselheira, ela afirma que foi explicada 
qual foi a dinâmica, quais foram os critérios utilizados, como chegaram naquele grupo de questões que elas 
utilizaram para fazer a definição desse instrumental. A proposta é que ele seja apresentado no evento do dia 
25 de outubro no seminário "Idoso - uma realidade"razão pela qual há a proposta de deliberação de ua 
resolução que torna público o instrumental. A presidente Silvia esclarece que há, no instrumental, quais são os 
objetivos e público que o utilizará. O conselheiro Anderson questionou se o instrumental foi disponibilizado 
integralmente seu conteúdo aos conselheiros. A presidente Silvia afirma que ficou consignado, na ata da 
respectiva Assembleia, que o material seria encaminhado e, se de fato não foi feito, será providenciado o envio. 
O conselheiro Anderson colocou preocupação acerca da propriedade intelectual do material pois, em sua visão, 
até aquele momento tal material não pertencia ao Conselho, mas sim ao grupo que produziu o conhecimento. 
A questão não havia ficado clara para ele, razão pela qual pediu vista do processo para conhecimento integral 
das informações, antes de se posicionar. A conselheira Mariana disse que tudo o que é construído por um 
Conselho é pensado por pessoas físicas, que realizam a produção enquanto conselheiras (refletindo tal 
ponderação sua opinião pessoal). A conotação utilizada para a discussão da produção intelectual não ficou bem 
circuscrita. O conselheiro Anderson disse considerar que o material é ótimo, a proposta é ótima, a iniciativa é 
exemplar, mas sua preocupação é, como conselheiro, endossar uma proposta que está no âmbito de uma 
produção intelectual de outra pessoa, o que precisaria ficar mais claro antes de ele aprovar. A presidente Silvia 
reafirma que a deliberação relaciona-se à publicização, dando conhecimento para esse instrumental. Mariana 
afirma lembrar-se que o GT nasceu como uma metodologia de estudar graus de dependências e que iria 
inclusive mudar a conceituação dos graus de dependência do município. Na época, havia a pretensão de que 
aquele trabalho fosse levado a registro para comprovação  de propriedade de algumas pessoas. O instrumental 
I não é aquele trabalho, tendo sido construído por outro grupo. Ponderou a questão da propriedade intelectual 
frente aos trabalhos realizados no Conselho, que se forma a partir de um  grupo com várias cabeças pensando. 
Questiona se, nessa formatação, a função do Colegiado não seria legitimar esse pensamento e tornar conjunto 
taquilo que foi pensado individualmente. O Conselheiro Anderson colocou que, na ocasião da solicitação do 
conteúdo na íntegra, foi dada a resposta de que ainda não poderia ser disponibilizado integralmente por que 
havia questões de propriedade intelectual. Se esse conteúdo será um anexo dessa resolução, gostaria de ler 
antes para poder aprovar a resolução. A Conselheira Sonia afirma que grupo que formado por volta de 2014 
tinha em média 30 (trinta) pessoas, tendo a maioria se dispersado, restando pequeno grupo que foi legitimado 
pelo Conselho para trabalhar para o Conselho e por isso, a seu ver, o trabalho é do Conselho, tendo sido isso 
acordado entre os membros daquele grupo. A conselheira Mariana, tomando a palavra, afirmou haver um 
empasse, porque é legítimo o pedido de vistas, contudo, já existia uma programação de isso ser apresentado 
no seminário que vai ter no dia 25 de outubro. Caso não haja a possibilidade de dirimir essa questão ou fazer 
essa deliberação na presente reunião, seria necessária a convocação de uma assembleia extraordinária com a 
finalidade dessa votação antes do dia 25 de outubro, que é uma possibilidade viável, uma vez que as 
assembleias extraordinárias são para isso. O conselheiro Rossi  questionou sobre o que impediria a deliberação 
na reunião, ao que Mariana disse ter havido pedido de vistas. Anderson, colocou que pediu o conteúdo ao 
Conselho, para conhecer melhor o processo de criação metodológica do instrumento. A presidente Silvia 
perguntou se o conselheiro estava na reunião der aprovação do instrumental, ao que foi dito que sim. Anderson 
disse que viu a apresentação e não o documento e Sílvia ponderou que não há duas coisas. O documento foi 
apresentado na íntegra. A conselheira Katia solicitou, por questão de ordem, a palavra e sugeriu a aprovação 
da resolução e o posterior encaminhamento do documento, por e-mail, aos conselheiros, para ciência. Foi 
proposto pelo grupo que os próximos documentos relacionados às deliberações sejam encaminhados 
anteriormente, para que a deliberação seja feita com total segurança.  A presidente Sílvia observou que, para 
que haja a votação, o conselheiro Anderson precisaria retirar o pedido de vistas feito, ao que o conselheiro disse 
que, apesar de utilizado a nomenclatura "vistas", este não é um recurso previsto no regimento, apontando que 
não vê problema em se abster da decisão e os demais validarem a resolução. A conselheira Mariana reiterou, 
em seu nome e da diretoria, que a  preocupação relatada pelo conselheiro Anderson não é deslegitimada, mas 
podenrou que o grupo que criou esse instrumental não teve o posicionamento dos anteriores e que legitimou 
suas ações enquanto Conselho, como são os trabalhos de todas as Comissões. Também reiterou que a proposta 
é que se constitua a Comissão Provisória juntamente para que os objetivos de forma de trabalho do 
instrumental fiquem claros. Posta a pauta em votação, foi aprovada a publicação da Resolução que torna 
público do Instrumental I de Avaliação da Pessoa Idosa com 13 (treze) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 2 
(duas) abstenções. A conselheira Mariana fez a ressalva de que o material seria enviado por email. 

7. Constituição da 
Comissão Provisória 

para organização da VIII 
- Conferência Municipal 

da Pessoa Idosa 
pauta deliberativa: 

  

Dando continuidade à pauta proposta a presidente Silva informou que haverá Conferência Municipal do Idoso 
no próximo ano. As Conferências se organizam começando pela Conferência Municipal, depois a Estadual e a 
Conferência Nacional. A chamada etapa municipal tem um prazo para ser realizada e é até 31 de março de 
2019. A sugestão é que seja no dia 15 de março de 2019 e que ela seja realizada no centro de convenções da 
UNICAMP Como se trata de um trabalho provisório, é preciso constituir uma Comissão Provisória que vai cuidar 
daquela que é a VIII - Conferência Municipal da Pessoa Idosa. Chama-se a atenção para o fato de ser um evento 
bastante trabalhoso e que demanda bastante empenhoe compromisso das pessoas que vão se candidatar para 
compor essa comissão. Os eixos da |Conferência são propostos pelo Conselho Nacional da Pessoa Idosa, sendo 
que o tema será: Os Desafios de Envelhecer no Século XXI – E o Papel das Políticas Públicas. São 04 (quatro) 



eixos, a saber: Direitos Fundamentais, na Construção e Efetivação das Políticas Públicas, que tem os seguintes 
sub-eixos: Saúde, Assistência Social, Previdência, Moradia, Transporte, Cultura, Esporte e Lazer; Segundo: 
Educação Assegurando Direitos e Emancipação Humana; Terceiro:  Enfrentamento da Violação dos Direitos 
Humanos da Pessoa Idosa e Quarto: Os Conselhos de Direitos, Seu papel na Efetivação do Controle Social na 
Geração e implementação das Políticas Públicas. A conselheira Isabel perguntou se haverá pre-conferência com 
discussões temáticas. A presidente Silvia respondeu que estas definições esetão no àmbito da Comissão 
Provisória que se pretende instituir, mas que é necessário fazer uma leitura de cenário, qual é a capacidade do 
Consleho para realizar conferências regionais. O conselheiro Beto reiterou que a realização de pré-conferências 
é trabalhosa, as decisões nelas ocorridas precisam ser trazidas para a Conferência. Da Conferência Municipal 
são eleitos delegados para participarão da Estadual e assim com a Nacional. Ponderou que é importante que 
os novos conselheiros saibam dos procedimentos.  A Presidente colocou em votação a constituição da Comissão 
Provisória que organizará a VIII - Conferência Municipal da Pessoa Idosa para a aprovação e fora declarada 
aprovada com 16 (dezesseis) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 0 (zero) abstenção. Após, a pressidente Silvia 
perguntou aos presentes quem se habilita à participar e prontamente se colocou a disposição. Mariana 
prosseguiu com a leitura dos nomes, a saber: Sílvia Brito, Mariana Barão, Sonia Poppi, Lúcia Helena Mendes, 
Moisés L. Nandin, Isabel Barbosa, José Alberto e mais a Comissão de Eventos. 

8. Contratação de 
prestação de serviço de 

elaboração e 
manutenção do site do 
Conselho com recursos 

do FMPIC – pauta 
deliberativa; 

  

Dando continuidade à pauta proposta, a presidente Silvia reforçou a existência do site do CMI, informando que 
o representante da empresa Orion esteve no Conselho, em reunião com a diretoria, para propostas de melhoria 
no site. A conselheira Mariana esclareceu que a empresa é a mesma da primeira contratação, sediada em Salto 
e que executa trabalhos de responsabilidade social . É cobrado do Conselho um valor de R$ 70,00 para a 
manutenção do site. Esclareceu também que a reunião com o representante foi para propor modificações na 
página, a fim de que ela se torne mais completa e fácil. Também, as informações a serem inseridas na página 
precisam passar por um procedimento que exige uma senha, o que estava dificultando as inserções. Como o 
contrato anterior se encontra vencido, é necessária a renovação, sendo que a manutenção é de R$ 70,00 
(setenta reais) . Para que haja nova contratação e continuidade do trabalho, é necessário que se faça a 
deliberação da contratação por 12 (doze) meses, financiados com recursos do FMPIC. O conselheiro Henry 
Maeda questionou a existência de cotações com outras empresas, uma vez que, hoje em dia, a maioria delas 
trabalha com mídia e redes sociais, que são maior visibilidade que o site. A presidente Sílvia respondeu que não 
há estrutura no Conselho para gerenciar isso. Não há pessoa que possa ficar responsável para tal ação. 
Ressaltaou que o pagamento não é pela construção do site, mas somente para sua hospedagem. Anderson 
pontuou que campanhas específicas, como é o caso do FMPIC, para incentivar as destinações, já que o site é 
mais estático. Poderia ser verificada a possibilidade de se pagar um pouco mais e aumentar a velocidade de 
atualizações. Silvia respondeu mas se verificou ser um problema da secretaria administrativa e não da empresa, 
sendo esta a razão, inclusive, ada reunião com o representante da Orion. O conselheiro Maeda, considerou que, 
se é para os conteúdos ficarem estáticos, melhor seria utilizar o portal da Prefeitura, que não traria gastos. A 
presidente ponderou que, se for para ter alguma mudança, que o assunto seja discutido dentro de alguma 
Comissão e que o momento é de deliberação. O conselheiro Maeda disse que o assunto deve ser discutido na 
reunião par ter deliberação, considerando que, para deixar um site estático, seria melhor utilizar o da Prefeitura, 
que é gratuito. A conselheira Mariana questionou qual seria a proposta do conselheiro, ao que ele disse ser 
contratar uma empresa que trabalhe melhor a divulgação do Conselho, que seja incluída rede social e que essa 
empresa ou outras sejam consultadas para potencializar as ações do Conselho. A presidente Silvia questionou 
os demais se houve compreensão da proposta de Maeda, uma vez que as duas possibilidades seriam colocadas 
em votação. A conselheira Isabel perguntou se a proposta do conselheiro é que se faça um procedimento de 
escolha de outra empresa, ao que Maeda explicou não saber se esse seria o momento, até porque essa escolha 
foi feita por outros conselheiros, tendo dúvidas inclusive sobre o processo de escolha da empresa. Mariana 
apontou que houve um processo licitatório para a contratação, ao que Maeda disse que somente os 
conselheiros antigos o conhecem. Sílvia apontou que é inviável que se retorne às deliberações que ocorreram 
no momento oportuno para tanto. Aberta a palavra aos conselheiros, Longuini questionous obre a possibilidade 
de chamar o representante da empresa Orin para conversar sobe as melhorias que poderiam ser feitas, ao que 
Sílvia explicou que isso já foi feito.  O conselheiro Saga disse que as propostas podem caminhar conjuntamente: 
realizar a contratação da empresa para manutenção do site e pesquisas sobre a possibilidade de utilização das 
redes sociais. O conselheiro Rossi sugeriu que Maeda pudesse pesquisar sobre o assunto por ele proposto, para 
apresentar na próxima reunião ordinária, e a deliberação contida na pauta da reunião seja realizada. Houve 
questionamento sobre este assunto estar ou não na pauta, uma vez que o e-mail encaminhado aos conselheiros 
não a contém. Foi esclarecido que houve republicação, devendo a última versão publicada ser aquela 
considerada válida, apesar de não ter sido remetida por e-mail.  A contratação de prestação de serviço de 
elaboração e manutenção do site do Conselho foi colocada em votação para a aprovação e fora declarada 
aprovada com 14 (quatorze) votos (Sim), 1 (um) votos (Não) e 0 (zero) abstenção. 

9. Expedição de crachá 
de identificação para 

Conselheiros da 
Comissão de ILPI com 
finalidade exclusiva de 

utilização em visitas 
institucionais 

A próxima pauta é: Expedição de Crachá de Indentificação para Conselheiros da Comissão de ILPI com a 
Finalidade Exclusiva de Utilização em Visitas Institucionais. A conselheira Cristiane contextualizou que, de forma 
periódica, são realizadas visitas institucionais, sem que haja nenhum documento de identificação do Conselho, 
o que seria importante. Questionado se os voluntários também teriam crachá, foi dito que isso se restringiria 
aos conselheiros.   
Após, a Presidente colocou em votação a proposta para a aprovação e fora declarada aprovada com 15 (quinze) 
votos (Sim), 1 (um) votos (Não) e 0 (zero) abstenção. 



10. Aplicação de 
questionário aos 

conselheiros – pesquisa 
realizada pela 

NEPAC/UNICAMP; 
  

A próxima Aplicação de questionário aos conselheiros – pequisa a ser realizada pela NEPAC/UNICAMP, a 
conselheira Mariana abre a fala dizendo que a diretoria recebeu, por email, a comunicação de uma estudante 
da UNICAMP – Ciências Sociais, que está fazendo um trabalho relacionado aos Conselhos Municipais de 
Campinas, então vinculado ao NEPAC  que é um núcleo da UNICAMP, de um professor orientador que tem feito 
um trabalho também nessa área. A proposta é de aplicar um questionário que seria utilizado com finalidade 
para o conclusão de seu curso. O questionário não foi disponibilizado. Antes disso, a diretoria optou por trazer 
a informação aos conselheiros. Os conselheiros foram favoráveis à aplicação do questionário, mas gostariam de 
verificar qual o conteúdo das perguntas. Será solicitado isso à estudante. 

  
11.   Devolutivas das 

Comissões; 
·           Legislação e 

Registro, 
·           Políticas Públicas 

e Violência, 
·           ILPI, 

·           Eventos, 
·           Fundo Municipal 

da Pessoa Idosa de 
Campinas – FMPIC. 

  

Devolutivas das Comissões: Comissão de legislação e Registro: o conselheiro Rossi inicia dizendo que a 
Comissão irá fazer uma revisão da Resolução de 2014 e estão aprimorando o Plano de Trabalho. Comissão de 
Políticas Públicas e Violência: O conselheiro Anderson disse que a Comissão não conseguiu se reunir esse mês. 
Comissão de ILPI: têm se reunido sistematicamente para fazer algumas discussões sempre frisando a questão 
desse instrumental proposto. Relatou que o grupo sente a necessidade de fazer algumas discussões teóricas. 
Comissão de Eventos: a presidente Silvia diz que a comissão já fez sua fala no inicio, mas o conselheiro Saga 
pede a palavra para fazer uma complementação sobre o evento do dia 25 de outubro. Os que forem almoçar lá 
poderiam confirmar, para que haja a correta organização das quantidades. Em relação aos cartazes que seriam 
afixados nos ônibus, Maeda solicitou que fosse encaminhado o arquivo com a arte em aberto, para as 
necessárias alterações, ao que Saga prontificou-se a verificar, uma vez que os arquivos já haviam sido 
disponibilizados.  Comissão do FMPIC: A conselheira Marina trouxe que, na semana passada, houve uma 
reunião na Receita Federal, com a diretoria e Comissão do FMPIC, para ideias sobre como divulgar melhor a 
possibilidade da destinação dos recursos para o Fundo. Foi apresentado o relatório de prestação de contas. 
Objetivo foi o de estreitar relações e verificar as possibilidades de divulgação mais efetivas. Foi dito que o 
potencial de Campinas de pessoa física de dstinação para os fundos, não só para o idoso mas para das crianças 
é de R$100.000.000,00(cem milhoes de reais) e pessoa física destina muito pouco para os conselhos. Ele 
propsuseram contatos com o TRT 15º Região, em virtude dos cargos com salários muito altos e com potencial  
alto de destinação. Ressaltou que os meses de outubro a dezembro são emblemáticos para os trabalhos desta 
Comissão. 
 A presidente Silvia abriu a discussão para o colegiado para marcarem a primeira reunião da Comissão Provisória 
que organizará a VIII Conferência e após várias sugestões, foi marcada para o dia 23 de outubro terça-feira às 
14:00hs. 
O demonstrativo do FMPIC não chegou a tempo e será encaminhado por e-mail. 
 A reunião encerrou-se às 16:40 horas. 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                 

  

 


