
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 10 (décimo) dia do mês de setembro 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: 

01) Apresentação dos presentes e justificativas dos ausentes; 
02) Destaques e aprovação da ata da Assembleia Ordinária de 13 de Agosto de 2018; 
03) Aporte de recursos provenientes do FMPIC para financiamento integral da construção do Centro-Dia: 
pauta deliberativa; 
04) Apresentação das prioridades das Comissões Permanentes para a composição do planejamento 
estratégico do Conselho: pauta deliberativa; 
05) Demonstrativo do FMPIC; 
06) 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 29 (vinte e nove) pessoas. Entre essas, 04 (quatro) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Silvia Jeni Luiz P.  de Brito (SMASDH), Helena Husemann 
Menezes (SMS) e Clélia Delfino P. Oliveira (SMH); 04 (quatro) que são Conselheiros Suplentes do Poder 
Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito), Cristiane Silva Vieira Costa (SMASDH), José Teixeira Bozza (EMDEC) 
e Rodrigo Pinheiro Dias (SMI); 08 (oito) que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: 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), 
Alessandra Alves Bueno (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e Kátia Stancato (Profissionais); 05 (cinco) 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); 06 (seis) que são Convidados: Regina Cardoso Pereira (Mâe Maria Rosa), Willian Hipólito 
Ferreira (Secretaria Municipal da Saúde), Marlucia de Lima de Figueiredo (Coordenadoria do Idoso), Erna 
Weissmann, Moisés Lincoln Nadin ( Aconchego Familiar) e Lorena Murans Rodrigues; Justificaram: 04 
(quatro) que são Conselheiros do Poder Público: Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Rogério Scarazzatto 
(SME), Alberto Fábregas de Aguiar Neto (SMAJ) e Anicésio Vieira Caixeta (SMI); 01 (um) que são 
Conselheiros da Sociedade Civil: Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps) e Ausentes sem 
Justificativa: Antônio Carlos do Amaral Machado (SMCS), Ângela Maria Bassora (SME), Miriam Nazareth 
Berling (SMS), Henri Maeda (EMDEC), José Carlos de Paula Ribeiro (SMAJ), Isabel Silva Barbosa (SMC), José 
Roberto Valine (SMC); Giselda Rosebel Morandi de Araújo (SMEL), Deise Campos de Souza (SMEL), Marco 
Antônio Martins (SMH), Raphael Jorge Tannus (OAB), Daniela Colussi Câmara Matos (OAB), Lucia Helena 
Mendes (Lar da Amizade), Margarete Aparecida Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade) Lucimara Treviso 
Melachauscas (Sã Doutrina do Sétimo Dia). 

2. Destaques e 
aprovação da Ata da 
Assembleia Ordinária 

de 3 de julho de 
2018: 

Constatou-se que a reunião teve início às 14:15hs, 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; 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 0 (zero) abstenção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em seguida a Presidente abordou a pauta sobre o aporte de recursos provenientes do Fundo Municipal da 
Pessoa Idosa (FMPIC), para financiamento integral da construção do Centro-Dia. Como se trata de pauta 
deliberativa e tendo o quórum mínimo para a referida deliberação, a Presidente prosseguiu. A Presidente 
iniciou o histórico das questões relacionadas ao Centro-Dia recuperando que no ano de 2013 o município 
fez adesão ao Programa São Paulo Amigo do Idoso o qual propunha ações intersecretarias voltadas a 
proteção, educação, saúde e participação da população idosa do Estado. 
O Governo estadual ao lançar o Programa incluiu 5 ações de fortalecimento ao público idoso: Implantação 
de Centros-Dia, Vila Dignidade, Centros de Convivência, Selo Amigo do Idoso e Fundo Estadual do Idoso. 
Campinas fez adesão para a implantação de 3 Centros- Dia e a Vila Dignidade. Na época o valor era de 
R$500,000,00 (quinhentos mil reais) para a construção de cada Centro-Dia. O município ficou com o 
compromisso de identificar áreas para a construção, atendendo aos requisitos de metragem, proximidade a 
Centros de Saúde, fácil acesso à outros serviços, etc. Campinas identificou um terreno correspondente às 
exigências na região sul do município, corroborando dados da secretaria de assistência social por exemplo, 
que apontam que essa região conta com elevada presença de pessoas idosas. Identificado o terreno, o valor 
da obra foi orçado em R$1.500,000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Diante da alta contrapartida 
estabelecida para o município, realizou-se um diálogo com o governo estadual a fim de que  o valor da 
construção ora estabelecido para os 3 Centros-Dia fosse direcionado para a construção de um único Centro-
Dia. Houve aceite do governo estadual para a citada proposta, no entanto, naquela ocasião o governo 
estadual informou só dispor de R$900,000,00 (novecentos mil reais). Tal proposta foi trazida como pauta 
aqui para o Conselho, resultando na deliberação de R$600,000,00 (seiscentos mil reais) como  complemento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aporte de recursos 
provenientes do 

FMPIC para 
financiamento integral 

da construção do 
Centro-Dia: 

Pauta deliberativa: 

aos R$900,000,00 (novecentos mil reais), totalizando, desta forma, R$1.500,000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais). Esperamos o recurso do governo estadual até a presente data, mas não foi enviado. Observou-se 
na LOA Estadual que não consta recurso para o Centro-Dia. Considerando-se que já foi entendido por este 
CMI a importância de se levar em conta esta oferta como mais um recurso integrante de um conjunto de 
serviços para pessoas idosas do município, que Campinas é uma Metrópole e que está devendo isso para a 
população, que se entende a necessidade de mais Centros-Dia no município, que se entende o significado 
desta oferta para as famílias, principalmente aquelas que se vêem obrigadas a deixar o idoso sozinho para 
trabalhar, famílias que muitas vezes não dispõem de rede de apoio, não tem outros recursos, contar com um 
serviço onde a pessoa idosa pode passar o dia e voltar para dormir em casa, ou seja, voltar para a família à 
noite, faz muita diferença na vida de todos os envolvidos. A proposta de hoje, é que o Conselho possa 
deliberar o valor total para a construção do Centro-Dia do idoso, para que o município tenha mais essa oferta. 
Desde o ano de 2013 estamos abordando esse assunto, no entanto,  sem a efetivação do recurso. 
Considerando-se que o FMPIC dispõe de recursos para essa finalidade, que queremos ver o Centro-Dia 
concretizado, preferencialmente ainda nesta gestão do CMI, trazemos aqui para apreciação dos senhores 
conselheiros. Em junho de 2018 a atualização do valor da obra ficou em R$1.685,828,54 (Hum milhão, 
seiscentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Para melhor 
esclarecimento vou pedir ao conselheiro Rodrigo, representante da Secretaria de Infraestrutura, explicar 
como é feito o trabalho do orçamento da obra. O conselheiro Rodrigo informou que trabalha na Secretaria 
de Infraestrutura já há algum tempo e que esta questão de orçamento precisa ser atualizada o mais perto 
possível da licitação para que se tenha um valor mais preciso. Sempre existe a possiblidade de alguma 
variação nos valores que pode ser um pouco mais ou até para menos do valor orçado. Ressaltou que há uma 
variação de cerca de 10% (dez percentuais) ao ano e que a data base é nacional e mesmo que existam vários 
tipos de serviços a Prefeitura faz a correção na casa desses percentuais. Assim, considerando o orçamento 
desde 2015 esses valores chegarão na casa de R$1.950,000,00 (Hum milhão e novecentos e cinquenta mil 
reais), mas fazemos os cálculos esse aumento no valor da obra não chegaria ao 30% (trinta porcento), mas 
15 (quinze). A presidente Silvia disse que considerando-se que já foi aprovado o valor R$600,000,00 
(seiscentos mil reais), a sugestão é que se faça uma similaridade ao processo realizado para o diagnóstico. 
Neste processo o CMI aprovou “até” R$500,000,00 (quinhentos mil reais) e que agora, terminado o processo 
de licitação, o valor ficou abaixo dos R$500,000,00 (quinhentos mil reais). Então, a proposta é aprovar “até” 
R$1.400,000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil reais), os quais somados aos R$600.000,00 (Seiscentos mil 
reais) já aprovados anteriormente alcançam R$2.000,000,00 (Dois milhões de reais), suficientes para cobrir 
o valor da obra estimado. A conselheira Kátia sugeriu que deliberasse sobre a aquisição dos equipamentos 
do Centro-Dia.  A Presidente esclareceu que a aquisição de equipamentos envolve um segundo momento 
do processo de implantação do Centro- Dia e que a pauta nesse momento se refere somente a construção 
do prédio. A Presidente reforçou que não vale a pena alugar imóvel para a instalação do Centro-Dia, visto 
que depende de certas características, tais como zoneamento, acesso e boa mobilidade, adequação do 
imóvel para o serviço. Em seguida uma das conselheiras presentes indagou quanto as instalações, espaços 
se realmente existiriam como proposto e diante da indagação a Presidente reforçou que existe um padrão e 
que na reunião ordinária anterior foi apresentado aos presentes. Lembrou ainda, que a Diretoria anterior 
realizou uma visita ao Centro-Dia do município de Piracicaba, construído no mesmo padrão. Destacou que 
trata-se de uma edificação térrea, contendo um salão grande que é o maior espaço onde se desenvolve 
atividades com os usuários. O salão contém cadeiras próprias às necessidades do público idoso, cozinha, 
refeitório, banheiros, dormitórios- quartos masculinos e femininos, área verde junto com área externa. Após 
o conselheiro Rossi questionou questões de valores visto ter ficado um tanto assustado com o montante. A 
Presidente Silvia solicitou ao conselheiro Rodrigo que pudesse informar quanto a questão orçamentária. O 
referido conselheiro informou que o mesmo projeto, independente do estado brasileiro que seja orçado, o 
valor deverá estar bem próximo do real, uma vez que a data base para correção é naciona. O conselheiro 
Beto sugeriu que se formasse uma comissão específica para acompanhar o andamento da obra bem como 
os investimentos financeiros no Centro-Dia. O conselheiro Claudio questionou a questão dos ajustes de 10% 
(dez percentuais) em decorrência das baixas de preços de materiais para a construção civil. Em seguida a 
presidente Silvia lembrou que o Conselho não é órgão executor, mas de controle social e que a executora é 
a Prefeitura, a qual se encontra aqui representada pelos conselheiros, destacando que a relação de confiança 
é imprescindível para o desenvolvimento dos processos entre o Conselho e a Prefeitura, mesmo que o 
cenário nacional atual não nos inspire confiança. Apontou ainda para o fato de que o Conselho é formado 
por 50% (cinquenta porcento) de representantes do poder público e 50% da sociedade civil. Após, o 
conselheiro Bozza sugeriu que a comissão mencionada pelo conselheiro Beto, pudesse ir até o local e analisar 
o padrão da obra e que também deveríamos aguardar 30 (trinta) dias para nova deliberação. Posto isto, a 
Presidente ressaltou que o Conselho tem pressa e reforçou que devemos trabalhar com confiança sob o risco 
de não avançar. Enfatizou novamente que este tema já foi exaustivamente discutido no Conselho, já teve a 
aprovação, que os conselheiros não têm dúvidas sobre a importância de serviço para o município e que as 
demais questões que se apresentarem,  serão devidamente enfrentadas. A Presidente reforçou que nenhum 
dinheiro sairá do Fundo sem que o Conselho esteja sabendo do seu destino e que estamos aqui para isso. 
Isto posto, apontou que o dia de se deliberar é hoje, definir é hoje. Em seguida a Presidente indagou se ainda 
restavam dúvidas e se a pauta poderia ser colocada para deliberação.  Enfatizou a importância da deliberação 
ser nominal e o valor proposto de “até” R$1.400,000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) para 
construção do Centro-Dia do Idoso, os quais somados aos R$ 600.00,00 (Seiscentos mil reais) já aprovados 



anteriormente, perfazem um total de até RS2.000.000,00 (Dois milhões de reais). 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. Em seguida, acatando-se a sugestão do conselheiro Beto quanto a composição de uma 
Comissão de acompanhamento da construção e desenvolvimento do Centro-Dia, os conselheiros Rodrigo 
Pinheiro Dias (SMI), José Alberto Macedo Nogueira- Beto (Usuários), Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários) 
e João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson) se dispuseram a compor a referida comissão. 
 

4. Apresentação das 
prioridades das 

Comissões 
Permanentes para a 

composição do 
planejamento 
estratégico do 

Conselho: 
Pauta deliberativa: 

Dando prosseguimento, a Presidente apresentou a necessidade no planejamento estratégico para o bom 
andamento das ações do conselho. Assim, foi pedido às comissões que discutissem e hoje apresentassem 2 
(duas) propostas para o planejamento estratégico do Conselho. Explicou-se que a metodologia de eleição 
das propostas seria a seguinte: cada um dos conselheiros, receberia 3 (três) etiquetas para elegerem 6 (seis) 
ações prioritárias. As demais ficariam no Conselho e consideradas de grande importância. Aprovada a 
metodologia, as propostas foram lidas, a saber: Diretoria: 1ª Centro-Dia e 2ª Vila Dignidade; Comissão do 
FMPIC: 1ª Divulgação e fomento ao aporte de recursos no FMPIC; 2ª proposta, estudos sobre as 
possibilidades de utilização dos recursos em conjunto com outras Comissões, a depender do tema. Em 
seguida a Presidente colocou a disposição para que o coordenador de cada comissão explanasse sobre as 
propostas apresentadas. A conselheira Mariana explicou sobre as propostas da comissão do FMPIC; dando 
prosseguimento apresentou suas propostas a Comissão de Legislação e Registro: 1ª proposta Revisão da 
Resolução 001/2014, após recebimento das orientações do Dr. Kobori, e como 2ª proposta, Instituir plano 
ou programa que vise divulgar constantemente o CMI e a possibilidade de se destinar parte do I. R. para ele. 
O Conselheiro Rossi explicou sobre as propostas apresentadas à assembleia. Tanto o conselheiro Rossi como 
a presidente Sílvia entenderam que as propostas de nº “2” da Comissão do FMPIC e Legislação e Registro 
estavam em consonância sugerindo-se assim, juntá-las. Apresentou aos presentes e houve o consenso para 
tal; apresentaram as seguintes propostas a Comissão de ILPI: 1ª proposta Casa de Cuidados para idosos em 
parceria coma secretaria de Saúde e como 2ª proposta, a capacitação da rede de serviços socioassistenciais 
de acolhimento institucional para idosos, assim a coordenadora desta comissão a Conselheira Cristiane 
explanou sobre os temas propostos; Comissão de Eventos: como 1ª proposta apresentou, Evento com os 
empresários e pessoas que fizeram destinações no FMPIC (Final do ano) e como 2ª proposta, Reservas 
técnicas em ILPIs particulares. No caso das propostas da Comissão de Eventos e em seguida o conselheiro 
Anderson coordenador da Comissão de Políticas Públicas, explicou que teve apenas 3(três) reuniões e que 
não houve tempo hábil para elaborar as propostas, ainda assim apresentou e por último, proposta única a 
saber: Integrar ações e parcerias para apuração de denúncias no âmbito das competências do CMI. Em 
seguida, alguns conselheiros iniciaram uma discussão sobre as propostas, seguida pela votação proposta 
pela Presidente onde novamente foi explicada a forma como deveriam proceder durante as escolhas das 
propostas apresentadas e assim se sucedeu. Procedida a votação a presidente Sílvia leu os resultados da 
votação sendo: 1ª Divulgação e fomento ao aporte de recursos no FMPIC; 2ª “Casa de cuidados” para idosos 
em parceria coma secretaria de Saúde; 3ª Capacitação da rede de serviços socioassistenciais de acolhimento 
institucional para idosos; 4ª Integrar ações e parcerias para apuração de denúncias no âmbito das 
competências do CMI; 5ª Centro-Dia e 6ª e última Vila Dignidade que empataram na quantidade de votos. 
Após a Presidente explicou que haverá uma segunda conversa de como deverão dar andamento nas 
propostas de acordo com o proposto para o planejamento estratégico e que o Conselheiro Omar faria o 
instrumental de planejamento, passando aos demais conselheiros na reunião da Diretoria com os 
coordenadores das comissões. 

5. Demonstrativo do 
FMPIC: 

O administrativo do Conselho Municipal do Idoso, informou que a Secretaria não enviou ao Conselho o 
demonstrativo financeiro do mês, devido ao conflito de datas das Reuniões Ordinárias com a disposição da 
informação. 

6. Informes Gerais: 

Nos informes gerais a convidada Lorena Murans Rodrigues agradeceu a oportunidade e explicou a respeito 
dos trabalhos que desenvolve na área de fisioterapia e gerontologia. Também a Presidente Sílvia registrou 
que recebeu da UNICAMP comunicado que do dia 26 de setembro à 5 de outubro das 8:30 às 12:30 onde 
haverá a apresentação de corais e vídeos sob o tema Envelhecer é resistir e avançar no tempo. Ressaltou 
que comunicará a programação da semana do idoso aos conselheiros para auxiliarem na divulgação. 

 
 
 
 
 
  

 


