
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 10 (décimo) dia do mês de dezembro 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 12 de novembro de 2018;
3. Sugestões de indeferimentos de registros de instituições no CMI – Pauta Deliberativa;
4. Financiamento, pelo FMPIC, de 10 vagas de expansão em serviços de acolhimento institucional para 

idosos – Pauta Deliberativa;
5. Aporte de recursos provenientes do FMPIC para o financiamento de Coffee Break para a VIII 

Conferência Municipal da Pessoa Idosa – Pauta Deliberativa;
6. Devolutivas das Comissões;
 Legislação e Registro,
 Políticas Públicas e Violência,
 ILPI,
 Eventos,
 Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas – FMPIC,
 Organizadora da VIII Conferência Municipal da Pessoa Idosa e
 Acompanhamento dos processos de construção do Centro-Dia.
 Demonstrativo do FMPIC;
7. Informes Gerais.

Reunião Presidida por: Silvia Jeni Luiz P. 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, 03 (três) que são Conselheiros Titulares do Poder
Público: Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Silvia Jeni Luiz  P.  de Brito (SMASDH) e Helena Husemann
Menezes (SMS); 03 (três) que são Conselheiros Suplentes do Poder Público: Mariana Barão (Gab.
Prefeito),  Cristiane Silva Vieira Costa  (SMASDH) e José Teixeira Bozza (EMDEC);  09 (nove)  que são
Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps),
José  Antônio  Rossi  (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); 02 (dois) que são Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Adalgisa Oliveira Lima
Garcia (Usuários) e Maria Aparecida de Oliveira Zambelli (Usuários); 05 (cinco) que são Convidados:
Fernanda Furlan Gaudi Dias (Crami), Thaís Mello (Crami), Sonia Maria Maia (Afuse), Temily Mukaro K.
Dourado (CPPI), Regina C. Pereira (Mãe Maria Rosa), Heloisa Helena F. Theodoro (CPPI), Glaucia de
Oliveira  (IFCM  –  Unicamp)  e  Marcio  Luis  Nicolau  (Membro  N.A.);  Justificaram:  2  (dois)  que  são
Conselheiros do Poder Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Isabel Silva Barbosa(SMC),
Clélia Delfino P. Oliveira (SMH);  3 (três) que são Conselheiros da Sociedade Civil:  Maria Angélica
Tomaz Martins (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários) e
Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários); e Ausentes sem Justificativa: Antônio Carlos do Amaral
Machado (SMCS), Rogério Scarazzatto (SME), Ângela Maria Bassora (SME), Rogério de Oliveira Araújo
(SMS), Henri Maeda (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),  Marco Antônio Martins (SMH),  Anicésio  Vieira Caixeta  (SMI),  Rodrigo Pinheiro  Dias
(SMI),  Raphael  Jorge  Tannus  (OAB),  Daniela  Colussi  Câmara  Matos  (OAB),  José  Claudio  Mendes
(Usuários), João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson), 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 12 de
novembro 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 iniciou apresentando e colocando a ATA da Assembleia Geral Ordinária de 12 de
novembro  de  2018  para  a  aprovação  e  não  havendo  nenhum  apontamento  por  parte  dos
conselheiros, foi posta em votação a referida Ata e fora aprovada com 14 (quatorze) votos (Sim),  0
(zero) votos (Não) e 0 (zero) abstenção.   
Em seguida a presidente Silvia pediu a Conselheira Mariana que contextualizasse aos presentes que
prosseguiu explicando que não é novidade o fato de termos no Conselho a previsão de registro das
instituições  privadas  ou  públicas  que trabalham com idoso no município.  Esse  procedimento de
registro é regulamentado por uma resolução de número 01/2014 e nesta resolução temos uma série
de requisitos para que a instituição ou a entidade tenha o registro aqui no Conselho. Então nós temos
requisitos de ordem documental como laudo de vistoria do corpo de bombeiros, alvará, uma série de
documentos da vigilância sanitária, fora os documentos de constituição da entidade como estatuto
social  caso  a  entidade  seja  pública,  ou  seja,  são  vários  os  documentos  que  estão  elencados  na



3. Sugestões de
indeferimentos de

registros de
instituições no CMI –
Pauta Deliberativa;

resolução 01/2014, fora a parte técnica que a apresentação do plano de trabalho, caso seja uma ILPI,
a  relação  das  pessoas  que  estão  acolhidas  e  o  preço  que  é  cobrado.  Nós  temos  uma série  de
entidades e instituições que pedem o registro no Conselho, mas que pedem sem a relação completa
dos  documentos.  Então  pede,  é  recebido  os  documentos,  porém  na  hora  da  análise,  vários
documentos  estão  faltando  então  pedimos  uns  entregam  outros  não  entregam  e  isso  tem  se
arrastado no tempo. Algumas entidades fizeram seus pedidos há muito tempo, mas não conseguiram
completar os documentos ao longo do tempo, de modo que os pedidos nas pastas ficaram sem muita
resolução e assim ficaram por muito tempo. A Resolução 01/2014, traz um procedimento de que em
caso  de estar  faltando  alguma documentação,  algum requisito  para  a  análise,  essa  entidade  ou
instituição seria notificada com 30 (trinta) dias para entrega sob pena do indeferimento. Como o
processo  de  registro  no  Conselho  é  novo,  até  então  nós  não  tínhamos  indeferido  nenhum dos
pedidos.  Assim  ficava  esse  processo  de  entrega  de  documentos,  verificava-se  que  faltava,  aí
pedíamos novamente e entregavam ou não e isso foi se arrastando no tempo sem muita efetividade.
A Comissão de Legislação e Registro está agora fazendo uma reanálise destas pastas e identificou
algumas  em  que  já  foram  pedidos  uma  série  de  vezes  os  documentos,  mas  as  entidades  não
conseguiram  entregar  ou  nem  deram  respostas  e  algumas  aqui  estão  com  a  sugestão  do
indeferimento,  em virtude  da  não  observância  do  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a  entrega  dos
documentos faltantes. Como o processo de registro tem que passar pela deliberação do Colegiado
tanto no deferimento como no indeferimento, então nós estamos trazendo aqui a pauta deliberativa,
para que coloque em votação pelo indeferimento de algumas instituições. As pastas estão aqui e vou
ler o último comunicado que dá o prazo de 30 (trinta) para a entrega dos documentos e vou lendo e
vamos deliberando uma a uma pelo indeferimento ou não, faremos a votação. A primeira é uma
instituição que é um centro de convivência para idosos denominada “Reviver”, no dia 1 de novembro
foi encaminhado uma comunicação por email que está aqui, comunicando esta instituição que faltava
licença  sanitária,  auto  de  vistoria  do  corpo  de  bombeiros  e  alvará  de  funcionamento,  pois  a
documentação que apresentaram estaria  vencida.  Não houve a  apresentação do documento,  foi
encaminhada  a  resolução  de  todos  os  documentos  que  precisaria  juntar  e  não  houve  o
encaminhamento então ainda está em pendência não havendo nenhuma resposta. Em seguida o
conselheiro  Rossi  e  Coordenador  da  Comissão  usou  a  palavra  explicando  que  as  sugestões  de
indeferimento, foi baseado no Artigo 7º, Parágrafo Único da Resolução 01/2014 e no Artigo 9º, Inciso
I. Se os conselheiros quiserem posso ler à vocês. Indagado pelo conselheiro Longuinni desde quando
estavam os processos no Conselho, a Mariana respondeu que cada um é de uma época diferente. O
conselheiro Rossi,  leu aos presentes os Artigos 7º e 9º e seus parágrafos e incisos aos presentes
tornando claro a base tomada para os indeferimentos. O conselheiro José Alberto (Beto) deixa claro
que essas análises, vem sendo feitas desde 2015 e algumas delas a comissão já reviu mas de 10 (dez)
vezes.  Então,  isso tem atrapalhado o trabalho da Comissão sobremaneira,  porque a gente perde
tempo, revê, manda a documentação e isso faz com que a gente reveja mais de 10 (dez) vezes. Assim,
após um período de argumentações, indagações e toda elas respondidas pelas conselheiras Silvia,
Mariana bem como pelos integrantes da Comissão de Legislação e Registro foi sugerida a votação
única de todos os indeferimentos com uma única votação em decorrência de se tratar todos de um
mesmo assunto vista  a similaridade dos processos.  Posta  a pauta em votação deu-se o seguinte
cenário:  14 (quatorze) votos (Sim),  0 (zero) votos (Não) e  0 (zero) abstenção, assim todos foram
indeferidos.

4. Financiamento, pelo
FMPIC, de 10 vagas de
expansão em serviços

de acolhimento
institucional para

idosos – 
Pauta Deliberativa;

A presidente Silvia diz que a Secretaria Municipal  de Assistência Social  Pessoa com Deficiência e
Direitos  Humanos,  Sra.  Eliane  Jocelaine,  enviou  um ofício  ao  Conselho  Municipal  do  Idoso  que
pretende e sugere a ampliação de 25 (vinte e cinco) para o atendimento das ILPI’s. A presidente Silvia
procedeu com a leitura do ofício. Feita a leitura, a presidente explicou que o município de Campinas
conta com 100 (cem) vagas nos serviços de acolhimento institucional e foi identificada a necessidade
de  ampliação  desse  serviço  para  125  (cento  e  vinte  e  cinco).  No  entanto  neste  momento  em
decorrência ao limite de orçamento da Secretaria, que permite apenas o custeio de 15 (quinze) metas
e ficam faltando recursos financeiros para as outras 10 (dez) metas e por isso a Secretária pede o
custeio destas outras 10 (dez) por parte do Conselho no aporte de R$482.426,40 (quatrocentos e
oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos). Essa ampliação de metas
também vem atender uma ação judicial que o município venha atender por conta de uma entidade
que deva ser fechada por uma série de irregularidades,  considerando, porém, a preocupação da
destinação desses 14 (catorze) idosos que lá estão e que são de responsabilidade da Assistência
Social, por isso a necessidade da ampliação do atendimento. Assim foi posto em votação o aporte
sugerido pelo período de 1 (um) ano podendo ser estendido por mais 1 (um) ano sendo trazido ao
colegiado novamente ao final de 2019 para nova apreciação. Posta a pauta em votação deu-se o
seguinte cenário: 14 (quatorze) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 0 (zero) abstenção.

5. Aporte de recursos
provenientes do FMPIC
para o financiamento

de Coffee Break para a
VIII Conferência

Municipal da Pessoa

Dando continuidade a presidente Silvia apresentou aos conselheiros quanto ao aporte de recursos do
FMPIC para o custeio do Coffee Break para a VIII  Conferência Municipal da Pessoa Idosa e ainda
afirmou quanto a necessidade da observação do instrumento jurídico utilizado para a compra com o
menor preço para as suas despesas. Esclareceu ainda que precisamos contratar o serviço de Coffee
Break e que esse serviço não é tão barato o quanto desejamos e que temos 3 (três) tipos de café nos
valores de R$39,00 (trinta e nove reais), R$34,00 (trinta e quatro reais) e o outro por R$29,00 (vinte e



Idosa –
Pauta Deliberativa;

nove reais) por pessoa. Esclareceu que estamos contratando não apenas o Coffee mas nesses valores
estão inclusos a prestação do serviço. Isto posto, nossa sugestão é que diminuamos o número de 300
(trezentas) para 230 (duzentas e trinta) pessoas em consonância ao número médio de participantes
nos demais eventos do Conselho. Assim sugerimos 2 (dois) Coffee nos 2 (dois) dias pela manhã e 2
(dois) café simples à tarde nos dois dias da Conferência no valor de R$28.980,00 (vinte e oito mil,
novecentos e oitenta reias). Posta a pauta em votação deu-se o seguinte 14 (quatorze) votos (Sim), 0
(zero) votos (Não) e 0 (zero) abstenção.   

6. Devolutivas das
Comissões;

Comissão de Legislação e Registro: O coordenador e conselheiro Rossi iniciou sua fala dizendo sobre
qye recebeu um ofício do Promotor Paulo Kobori pedindo algumas explicações sobre a Resolução
01/2014  e  que  pediu  ao  mesmo  um  prazo  60  dias  (sessenta  dias)  para  apresentar  a  resposta;
Comissão de Políticas Públicas e Violência: Não houve devolutiva tão pouco reuniões, a presidente
Silvia sugere pedir uma reunião com o Coordenador para terem ciência do que está acontecendo
com  a  referida  comissão; Comissão  de  ILPI:  não  houve  devolutiva; Comissão  de  Eventos: A
conselheira  Katia  explicou  que  não  pode  estar  na  última  reunião  mas  afirmou  que  já  está
praticamente tudo pronto para a Conferência no mês de março;  Comissão FMPIC: A coordenadora
desta comissão Mariana disse que não pode estar na última reunião mas falou sobre o lançamento
da campanha Leão Solidário.

Encerramento. Conclusa a pauta proposta, a Presidente Silvia deu por encerrada a presente assembleia às 15:40hs. 


