
Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas, realizada em 05 de Dezembro de 

2013. 

 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso na Casa dos Conselhos, 
situada à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início em 
segunda chamada às quatorze horas e quarenta e cinco minutos. De acordo com o registro do livro de 
presença do Conselho, participaram 23 (vinte e três) pessoas. Entre essas, 13 (treze) eram conselheiros 
titulares: Carolina Belo Rodrigues (Secretaria Municipal de Saúde), Adriana Piccirilo D. Mendes 
(Secretaria Municipal de Transportes e EMDEC), Paola Bassoli Costa (Secretaria Municipal de Assuntos 
Jurídicos), Geisa da Penha Mussi de Carvalho (Associação dos Aposentados e Pensionistas das 
Indústrias Metalúrgicas e Outras Categorias), Benedito Saga (Serviço Social do Comércio), José Arley 
Greve (Aconchego Familiar), Vania Lando de Carvalho (Círculo Militar de Campinas), Erna Weissmann 
(Igreja Batista do Cambui), José Alberto Macedo Nogueira (Pastoral da Pessoa Idosa), Adriana Cristina 
Gatti (Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria), Hilda Weissmann Teles 
(Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Mogiana), Ana Paula de Sá Campos 
(Assistência Social da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus) e Sandra Margareth Zampola (Projeto 
Gente Nova). Os conselheiros suplentes eram 4 (quatro): Vilma Silveira Frascareli (Secretaria Municipal 
de Cidadania, Assistência e Inclusão Social) com direito a voto, Rogério de Oliveira Araújo (Secretaria 
Municipal de Saúde) sem direito a voto, Valéria de Fátima Nogueira de Sá (Associação dos Aposentados 
e Pensionistas das Indústrias Metalúrgicas e Outras Categorias) sem direito a voto e Sonia Maria de 
Souza Poppi (Aconchego Familiar) sem direito a voto. Justificaram ausências: Monica Giacomette Secco 
(Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social), Eliane Márcia Martins Tortello 
(Gabinete do Prefeito) em férias, Kleber Rodolfo Albino Ferreira (Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer), Ana Luiza Costa de Magalhães (Secretária Municipal de Esportes e Lazer), Clélia Delfino Pereira 
de Oliveira (Secretária Municipal de Habitação), Sergio Reis (Secretária Municipal de Infraestrutura), 
Cristina Rodrigues de Lima (Serviço Social do Comércio) e Mauro Roberto de Moraes (Associação 
Franciscana de Assistência Social Coração de Maria). Havia 6 (seis) convidados Aldimir Hervella (Centro 
de Saúde Santa Odila), Maycol Salim (Coordenadoria Especial do Idoso), Luiz Carlos Vaz (Centro de 
Saúde Tancredão), Fábio Henrique F. Custodio ( Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social), Eliane Jocelane Pereira (Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão 
Social) e Ivanete Ap. dos Santos Nascimento ( estagiária  e voluntária). Iniciou-se com a apresentação 
dos presentes; em seguida foi lida e aprovada a ata da Assembleia anterior; no item seguinte da pauta, 
Saga relata sobre o interesse da CPFL em contribuir ao FMPIC e algumas reuniões foram feitas para a 
troca de informações, inclusive com a presença das procuradoras da SMCAIS, e a partir daí foi solicitada 
a apresentação de uma proposta de ação para ser levada à direção da CPFL, proposta esta elaborada 
em conjunto SMCAIS/CMI que passou a ser apresentada aos presentes pela Jocelane – após a 
apresentação Beto explicou a urgência em encaminhar para a CPFL, uma vez que deveria estar 
aprovado por eles e o valor depositado antes do final do ano; Salim pede a fala para complementar que 
poderá ser feita destinações em módulos, mas o CMI é quem irá aprovar; Erna diz que contempla a 
proposta; Vania fala que tem que ter Conselho Diretor para validar; Paola explica que não precisa, pois 
tudo será passado pelo CMI conforme o Decreto Regulamentador do FMPIC; Saga diz que o fundo terá 
destinação fiscalizada; Sandra diz que isso é digno; Salim e Paola falam que o CMI é competente para 
fazer a avaliação das propostas, indicar e fiscalizar todo o processo; Beto diz que já esta havendo 
muitas solicitações de informações por parte de pessoas físicas e jurídicas, uma vez que temos um dos 
poucos fundos totalmente regularizados; Paola sugere que alguém seja responsável em toda reunião 
ou pelo menos a cada 3 meses fazer a apresentação do saldo do fundo; Fábio relata que foi feita desta 
forma pelo curtíssimo tempo, mas achou superimportante; Arley pergunta se poderá haver mudança e 
foi respondido que nas próximas sim; Saga fala sobre a discussão e encaminha a votação, que por 
unanimidade aprova a proposta. 
Arley pede para que seja enviado e-mail a todos conselheiros para que compareçam, isto é feito, mas 
infelizmente alguns não atendem. 
Adriana pede que seja anotado em pauta, pois ela trouxe fala da Virginia e sugere chamar os 
coordenadores de comissão. 
- Pedir à Secretaria de Assistência, na reunião de políticas públicas informações sobre o 
reordenamento, 
- Oficiar para o disk denúncia, que nos enviem a quantidade de denúncias recebidas, 
- Ofício para a Rádio Brasil para divulgação de programas do CMI. 
Vilma diz que ela é representante da Secretaria de Assistência, e informa que o Centro Dia não está em 
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execução ainda, está sendo feito levantamento de área, o dinheiro não está fechado e quando estiver 
ela trará; propõe participar dados sobre denuncia, sobre o CRI, único local caso ocorra algo; pedir 
reordenamento à secretária. 
Adriana diz que teve 21 denuncias, mas que já esta finalizando as visitas e que 2 ficarão para 2014. 
Saga fala sobre as Comissões de ILPI’s e Eventos, que trabalharam muito, dando os parabéns, relatando 
que ainda falta de algumas equipes, mas logo também estará trazendo boas noticias. 
Rogério faz um relato sobre sua ida a Brasília para tratar do Programa de Saúde do Idoso. 
Paola diz que todas as entidades terão que ter registro no CMI e que trará maiores detalhes assim que 
tiver. 
Saga informa que a próxima assembleia será no dia 16/01/2014 às 14 h, que no ano que vem não 
haverá Conferência, diz das férias da Odete do dia 09/12/13 até 09/01/14, sobre o estacionamento 
onde temos convênio com valor reduzido e da reunião de Diretoria com a participação dos 
coordenadores de Comissões no próximo dia 20 para finalizar o planejamento para 2014. 
Às dezessete horas e cinco minutos  encerrou-se a Assembleia e nada mais tendo para o momento eu, 
Sônia Maria de Souza Poppi, 2º Secretaria, lavrei a presente ata que passa a ser assinada por mim e 
pelo Presidente do CMI. 
 
 
 
                                   Benedito Saga                                                      Sônia Maria de Souza Poppi 
                               Presidente do CMI                                                                 2ª Secretária 
 

 


