
Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas, realizada em 08 de janeiro de 2015.
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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
cinquenta minutos. De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, participaram 25 (vinte e cinco) pessoas. Entre
essas,  10 (dez) eram conselheiros titulares:  Suely Trombeta Reis (Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão
Social); 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—
SESC); Moisés Lincoln Nadin (Aconchego Familiar); Vânia 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 – AFASCOM) e Ana Paula de Sá Campos (Assistência Social da Paróquia do
Sagrado Coração de Jesus).  Os  conselheiros suplentes eram 7 (sete):  Mariana Barão (Secretaria Municipal  de Cidadania,
Assistência e Inclusão Social) sem direito a voto; Rogério de Oliveira Araujo (Secretaria Municipal de Saúde) com direito a
voto;  Valéria  Fátima  Nogueira  de  Sá (Associação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  das  Indústrias  Metalúrgicas  e  Outras
Categorias) sem direito a voto; Cristina Rodrigues de Lima (Serviço Social do Comércio – SESC) sem direito a voto; Sônia Maria
de Souza Poppi (Aconchego Familiar) sem direito a voto; Eunice Rebelo Porto (Igreja Batista do Cambui) sem direito a voto e
Marly  de Souza Galvão (Associação Franciscana de Assistência  Social  Coração de Maria – AFASCOM) sem direito a voto.
Justificaram ausências: Eliane Márcia Martins Tortello (Gabinete do Prefeito); Carolina Belo Rodrigues (Secretaria Municipal
de Saúde); Adriana Piccirilo Dias Mendes (Secretaria Municipal de Transportes / EMDEC); Sérgio Reis (Secretaria Municipal de
Infraestrutura); Hilda Weissmann Teles (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Mogiana); Odair Lucas
Valente (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Mogiana); Maria Lúcia Secoti  Filizola  (Pastoral da
Pessoa Idosa) e Sandra Margareth Zampola (Projeto Gente Nova – PROGEN). Havia 8 (oito) convidados: Marienes L. G. Bueno
(AAPICAMP);  Vilda  Maria  de  Oliveira  (AAPICAMP);  João  Mendonça  Fal  (AAPICAMP);  Omar  Abel  Rodrigues  (Associação
Campinas Parkinson); Ilka do Carmo Bressan (Voluntária CMI); Miriam Nazereth Berling (Secretaria Municipal de Saúde); Lia
M. Perrella (SMCAIS – CMI) e Maria Angélica Tomaz Martins (ACICAREM). 
Iniciou-se com Saga falando dos novos conselheiros e dos trabalhos da atual gestão baseado na discussão de ideias sem fazer
confronto dentro do colegiado; em seguida todos os presentes se apresentaram. Foi lida e aprovada com correções a ata da
assembleia anterior e no item seguinte da pauta passou-se às devolutivas das comissões como a seguir:
 – ILPIs  –  Adriana  informa que foram feitas  5  visitas  dentro do processo  de registro  de entidades  e  3  fiscalizações  por
denúncias  recebidas  e  das  ações  realizadas  durante  o ano destacam-se:  Fórum das  ILPI's,  visitas  do antigo  processo  de
cadastramento, capacitação para novas visitas no processo de registro, apoio do veículo da SMCAIS para tais visitas a contento
e segundo Ana a melhoria do agendamento segundo disponibilidade dos Conselheiros. As pendências serão colocadas em
reunião com a Suzy e agradeceu a colaboração de todos.
 – GT Graus de Dependência – Adriana disse que a Afascom e seus funcionários envolvidos continuam à disposição para dar
continuidade ao tema e que a Prof. Maria Helena da Unicamp também se disponibilizou.
 –  Eventos – Erna fez comentários sobre as falhas no planejamento das atividades previstas para o ano devido à falta de
comunicação e elencou aquelas que foram bem sucedidas: evento da semana do idoso na Vila Pe. Anchieta, Pré-conferência
Municipal no Centro de Pastoral Pio XII, 14º Encontro de Corais no Clube Fonte de São Paulo em parceria com a UNIMED,
retorno sobre as Rodas de Conversas no PROGEN e na UNICAMP, sendo que todos tiveram a participação de membros da
Comissão e voluntários e para a Conferência Municipal se trabalha na escolha de local e estrutura relacionada a pessoal.
 – Legislação – Paola apresentou um balanço dos registros com 38 (trinta e oito) Entidades inscritas, sendo que 21 (vinte e
uma) já passaram pelas 3 Comissões de análise e sòmente o Lar da Amizade Ilce da Cunha Henry teve o registro deferido até o
momento. Os maiores problemas encontrados são a falta de Alvará Sanitário e de Funcionamento e do Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros e se discute a possibilidade da concessão de registro provisório, a revisão da Resolução e a reabertura do
processo de registro. Suzy diz que 17 entidades ainda devem documentos e tudo está devidamente registrado e controlado
em  pastas  individuais.  Mariana  informa  que  os  laudos  são  demorados  e  que  os  critérios  devem  ser  deliberados  pela
Comissão/Conselho  e que está  previsto  na resolução  a  consulta  a órgãos  externos  sobre assuntos  em pendência.  Paola
ressaltou que o processo de registro é um momento importante para o CMI e agradeceu a conselheiros, voluntários e a todas
as Secretarias e em especial à SMCAIS.
 – Eleitoral – Paola informou que na eleição ocorrida no último dia 6, das 11 vagas do segmento da sociedade civil, diversas
entidades  se  inscreveram,  mas  só  4  foram  deferidas  e  como  não  houve  disputa  entre  elas  e  com  a  concordância  dos
presentes, foram eleitas por aclamação e consequentemente 7 vagas estão em aberto aguardando um novo processo eleitoral
a ser desencadeado pela gestão 2015/2017.
 – FMPIC – Beto informou o saldo, a situação das destinações até o momento e da necessidade de se promover a divulgação
do Fundo durante o ano todo.
 –  Conselho  do  Hospital  Municipal  Dr.  Mário  Gatti  –  Vania  participa  do  grupo  de  trabalho  do  plano  diretor  do  novo
organograma e necessita de usuário idoso com 65 anos ou mais.
 –  Conselho de Trânsito e Transporte – Vania solicita a participação de 20 idosos com mais de 65 anos para responder o
questionário da mobilidade urbana até o dia 16 de janeiro – tem participado de 2 GT's e Juarez de outros 2 GT's.
 – Diagnóstico Local/Capacitação – Suzy informa que o diagnóstico continua em processo de contratação.
 – Assistente Social – Lia, no CMI desde janeiro de 2014, apresentou os serviços de assessoria técnica executados.
Atendimentos Pessoais (a pessoas idosas, familiares, rede e terceiros)  :        1 2 8 
Atendimentos por telefone (a pessoas idosas, familiares, rede e terceiros)  :     1 9 0 
Articulações realizadas  :    1 6 2 
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Encaminhamentos (Órgãos de Defesa de Direitos, Justiça, Assistência Social, Saúde e outros Serviços):   2 8 9 
Reuniões e Outras Ações Técnicas  :  2 5 1 
Visitas Institucionais e Respostas a Protocolados (SMCAIS e Ministério Público)  :  28 
 –  Políticas Públicas – Saga comentou a impossibilidade de descentralizar as Assembleias, mas que algumas das atividades
planejadas foram executadas como os cartazes sobre violência nos ônibus, o Cinema, a atividade na Câmara dos Vereadores e
a Pré-Conferência. O planejamento para 2015 fica para a próxima gestão e Cristina pede cuidado no planejamento para não
haver atividades paralelas com os demais parceiros, que inviabiliza a execução e participação.
Em informes, Miriam da Secretaria Municipal de Saúde informou que assume a coordenação do Programa de Saúde do Idoso
no lugar de Rogério e Saga fez um agradecimento geral a todos e em particular à Secretária Jane e Dra. Kellye da SMCAIS. Em
seguida foi homenageada, nas palavras de Suzy, a conselheira Erna, que participa do CMI desde o seu início como Voluntária e
desde 2006 como Conselheira, Paola propôs a criação de uma honraria ou categoria de Conselheira Emérita a ser considerado
na revisão do regimento interno, deixando já aprovado pelos presentes. Erna terminou comentando sobre o merecimento de
tal honraria a todos os membros do CMI que tiveram trabalhos expressivos nesta e em gestões anteriores.
Às dezessete horas e dez minutos encerrou-se a Assembleia e nada mais tendo para o momento eu, José Alberto Macedo
Nogueira, 1º Secretário, lavrei a presente ata que passa a ser assinada por mim e pelo Presidente do CMI.

                                                      Benedito Saga                                       José Alberto Macedo Nogueira
                                                         Presidente                                                             1º Secretário


