
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 11 (décimo primeiro) dia do mês de fevereiro de 2019, 
na Casa dos Conselhos, à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 14:20hs. 

Pauta: 

1) Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes; 
2) Destaques e aprovação da ata da Assembleia ordinária de 14/01/2019; 
3) Informações e definições sobre a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; 
4) Orçamentos para a confecção de materiais a serem utilizados na VIII Conferência Municipal – Pauta 
deliberativa; 
5) Andamento do diagnóstico da população idosa; 
6)Devolutiva das Comissões; 
- Comissão de Políticas Públicas e violência, 
- Comissão de Legislação e Registro, 
- Comissão de Eventos, 
- Comissão de ILPI, 
- Comissão da Conferência, 
- Comissão do Centro Dia, 
- Comissão de Diagnóstico, 
- Comissão do FMPIC; 
7)Demonstrativo do FMPIC;   
8)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, 06 (seis) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público: Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Silvia Jeni Luiz P.  de Brito (SMASDH), Mateus Rosa Tognela 
(SME), Helena Husemann Menezes, Marco Antônio Martins (SMH) e Anicésio Vieira Caixeta (SMI); 03 (três) 
que são Conselheiros Suplentes do Poder Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito), Thiago de Moraes 
Ferrari (SME) e Clélia Delfino P. Oliveira (SMH); 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); 03 (três) 
que são Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: José Claudio Mendes (Usuários), Maria Aparecida de 
Oliveira Zambelli (Usuários) e João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson) e 06 (seis) que são Convidados: 
Marlúcia Dantas Figueiredo (Coord. do Idoso), Janice M Rodrigues (Reviver – Centro de Convivência do 
Idoso), Thaís Mello (Crami), Fernanda Furlan Gaudi Dias (Crami), Sonia M. Maia (Afuse), Lilian C. Mineiro 
(Sagrado Coração de Jesus); Justificaram: 4 (quatro) que são Conselheiros do Poder Público: Anderson 
Gonçalves (Gab. do Prefeito), Cristiane Silva Vieira Costa (SMASDH), Henri Maeda (EMDEC), Alberto 
Fábregas de Aguiar Neto (SMAJ) e Isabel Silva Barbosa(SMC); 2 (dois) que são Conselheiros da Sociedade 
Civil: Adalgisa Oliveira Lima  Garcia (Usuários), Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários) e Ausentes sem 
Justificativa: Antônio Carlos do Amaral Machado (SMCS), Rogério de Oliveira Araújo (SMS), José Teixeira 
Bozza (EMDEC), José Carlos de Paula Ribeiro (SMAJ), José Roberto Valine (SMC), Giselda Rosebel Morandi 
de Araújo (SMEL), Deise Campos de Souza (SMEL), Rodrigo Pinheiro Dias (SMI), Maria Angélica Tomaz 
Martins (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Raphael Jorge Tannus (OAB), Daniela Colussi Câmara 
Matos (OAB), 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 
14/01/2019; 

Dando continuidade a Pauta proposta, a Presidente do Conselho Municipal do Idoso passou a palavra 
para a Conselheira Mariana que prosseguiu explicando aos presentes que em decorrência das 
dificuldades nas audições dos áudios da Assembleia Ordinária de 14 de janeiro de 2019, a mesma será 
submetida a aprovação do colegiado na próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 11 de março de 
2019. Ainda reforçou que o ocorrido é excepcional visto que sempre se cumpre as pautas propostas. Não 
havendo nenhuma contraposição a propositura fora aceita por todos. 

 
 
 
 
 

3. Informações e 
definições sobre a VIII 
Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa 

Idosa; 

Prosseguindo a presidente Silvia informa aos presentes que aproxima-se a data da VIII Conferência 
Municipal da Pessoa a realizar-se no dia 28 e 29 de março, no centro de convenções da UNICAMP e que 
a organização está acontecendo e já são 2 (dois) palestrantes confirmados que serão: o Promotor de 
Justiça da área da pessoa idosa o Sr. Valcir Paulo Kobori e a Dra. Maria do Carmo Cabral Carpinteiro que 
foi Secretária de Saúde, além de ser Servidora Pública do Município bem como Secretária de outros 
municípios. Serão 2 (dois) expositores previstos para o período da manhã em seguida da mesa de 
abertura. A mesa de abertura é composta por autoridades e já foi feita a sugestão para sua composição. 
No período da tarde está prevista a leitura do regimento interno e no segundo dia a divisão dos grupos 
para os debates dos 4 (quatro eixos). Providencias estão sendo tomadas para que isso entre no site da 
Prefeitura e contamos com todos vocês para ajudar na divulgação. Os materiais impressos já estão sendo 
confeccionados, estatutos do idoso, pastas, crachás, blocos e canetas. Estamos com a possibilidade de 



distribuirmos uma cartilha elaborada pela Defensoria Pública. As inscrições serão definidas após esta 
reunião ordinária em nova reunião da Comissão da Conferência. A conselheira Mariana reforça aos 
presentes quanto ao que a Presidente Silvia disse quanto a programação e esclarece que a conferência é 
organizada a partir de diretrizes orientadas pelo Conselho Nacional. Ainda diz que sendo na UNICAMP 
devemos abarcar a população idosa que lá frequenta para que possam participar. Possivelmente o 
almoço seja cobrado na mesma proporção dos alunos da Universidade no valor de R$3,00 (três reais) a 
refeição. A conselheira Kátia no uso da palavra reforça a importância da divulgação aos órgãos oficiais do 
município como Prefeitura, Câmara Municipal, Universidades, utilizando os mais diversos meios de 
comunicação oferecidos na divulgação do evento para maior participação da população. O Conselheiro 
Thiago Ferrari ressalta a importância que entremos em contatos com os Centros de Saúde para que 
acessarmos maior número de idosos através da rede da saúde na divulgação da Conferência. 

4. Orçamentos para a 
confecção de materiais a 
serem utilizados na VIII 

Conferência Municipal – 
Pauta deliberativa; 

Nesta pauta a conselheira Mariana esclareceu que as providências administrativas estão sendo tomadas, 
o que significa falar de orçamento. Estão sendo confeccionados pastas, crachás, livretos do relatório de 
prestação do FMPIC, os Estatutos do Idoso com a alterações e isso tudo gera custos. Esta pauta é 
deliberativa visto que todas as vezes que vamos utilizar recursos do Fundo da Pessoa Idosa, é necessária 
deliberação do Colegiado. Nem todos os orçamentos ficaram prontos, mas o que já estão serão 
apresentados a partir de agora. O orçamento dos estatutos do idoso ainda não ficou pronto devido a sua 
diagramação, mas ainda assim temos a maioria deles. O Primeiro: Serviço de criação, retirada e inserção 
do Estatuto do Idoso: R$929,40(novecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos); Segundo: Cartilha 
do Relatório de Prestação de Contas do Fundo da Pessoa Idosa – FMPIC, com 24 (vinte e quatro) páginas, 
impressão digital no valor de R$4.328,40 (quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos); 
Terceiro: 300 (trezentas) pastas do CMI, 300 (trezentos) blocos e 300 (trezentos) crachás no valor de 
R$3.132,95 (três mil, cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos); Quarto: 300 (trezentas) 
canetas plásticas no valor de 1,99 (um real e noventa e nove centavos cada caneta num total de 597,00 
(quinhentos e noventa e sete reais). Isto posto, o valor total a ser aprovado é de R$8.987,75 (oito mil, 
novecentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Apresentado o valor aos presentes, foi 
ofertada a palavra para dirimir quaisquer dúvidas o que não havendo foi posta em votação e aprovada 
com 16 (dezesseis) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 0 (zero) abstenção. 

5. Andamento do 
diagnóstico da população 

idosa; 

Dando prosseguimento a Presidente Silvia esclareceu que o processo de diagnóstico está em pleno 
andamento e que a empresa vencedora da licitação está dando os devidos encaminhamentos. Disse 
ainda que a empresa trouxe uma proposta bastante interessante para a criação do Índice Campineiro de 
Vulnerabilidade da Pessoa Idosa, também esclareceu que estão sendo elaborados alguns mapas sobre a 
população idosa de Campinas quanto a densidade por regiões e no geral. Haverá um estudo bem 
detalhado do trabalho de diagnóstico destacou que esse estudo está sendo construído inclusive com a 
participação de outras secretarias do município a partir do fornecimento de dados. 

6. Devolutivas das 
Comissões; 

Políticas Públicas e Violência: Não houve devolutiva; Legislação e Registro: O coordenador desta 
comissão esclareceu que estão terminando a revisão da Resolução 001/2014 que trata dos pedidos de 
inscrição no Conselho. Este estudo está sendo feito também com pareceres do Dr. Paulo Kobori. O 
coordenador ainda afirmou que na próxima assembleia ordinária já estará pronta esta revisão e já 
apresentará ao Colegiado; ILPI: Em decorrência das férias da coordenadora desta comissão, a conselheira 
Alessandra esclareceu que a esta Comissão está debruçada sobre o instrumental de visitas as ILPI’s para 
um melhor serviço de fiscalização e apoio às mesmas; Eventos: A conselheira Kátia coordenadora desta 
comissão, esclarece que após esta assembleia ordinária haverá uma reunião desta comissão para 
elaborara como será feita a programação da Conferência inclusive com a participação de alunos da 
UNICAMP na execução dos serviços. Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas – FMPIC: A 
conselheira e coordenadora desta comissão Mariana afirma que houve uma reunião no mês anterior e 
que estão fazendo um estudo na busca do entendimento quanto a uma forma de ampliar a arrecadação 
do fundo visto que deste ano foi bastante diminuta em relação aos anteriores. Afirmou ainda que a 
Diretoria também está buscando parcerias com pessoas que possam ajudar na criação de um processo 
de maior divulgação para a arrecadação 2019/2020. A intenção é trazer cada vez mais pessoas que 
possam fazer suas destinações e não apenas pessoas jurídicas mas também pessoas físicas; Organizadora 
da VIII Conferência Municipal da Pessoa Idosa: Informado no início desta reunião e Acompanhamento 
dos processos de construção do Centro-Dia: A comissão marcará uma reunião com a Secretaria de 
Infraestrutura. 

7. Demonstrativo do 
FMPIC; 

Nesta pauta sempre é exibido aos presentes o referido demonstrativo, porém este demonstrativo vem 
da Secretaria Municipal de Assistência por se tratar do órgão gestor desses recursos. As vezes ocorre 
conflito de datas impedindo a referida demonstração. Ainda assim, a presidente fez questão de 
apresentar o relatório com data de 31 de dezembro de 2018 no montante de R$7.146.139,33 (sete 
milhões, cento e quarenta e seis mil, cento e trinta e nove reais e trinta e três centavos). Ressaltou que 
parte desse valor já está destinado à construção do Centro-Dia, Diagnóstico, Edital de Chamamento 
Público entre outros. 

8. Informes Gerais. Não houve. 

 


