
Ata da Assembléia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas, realizada em 13 de abril de 2015.
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Realizou-se a Assembléia 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 às 14:10h. De acordo com o registro do livro de
presença do Conselho, participaram 28 (vinte e oito) pessoas. Entre essas,  08 (oito) eram conselheiros titulares: Anderson
Gonçalves (Secretaria de Segurança Pública); Miriam Nazareth Berling (Secretaria Municipal da Saúde); Adriana Piccirilo D.
Mendes (Secretaria Municipal de Transportes); Anicésio Vieira Caixeta (Secretaria Municipal de Infraestrutura); Maria Lucia
Secoti Filizola (Pastoral da Pessoa Idosa); Omar Abel Rodrigues (Associação Campinas Parkinson); Alessandra Alves Bueno (Lar
Beneficente Sã Doutrina) e Sandra Margareth Zampola (Projeto Gente Nova – PROGEN). Os conselheiros suplentes eram 05
(cinco): Mariana Barão (Gabinete do Prefeito); Sueli Trombeta Reis (secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão
Social);  Kleber Rodolfo Albino Ferreira (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer);  Maria Aparecida Trovó (Pastoral da Pessoa
Idosa) e Flavia Mayumi Sakai (Projeto Gente Nova – Progen);. Justificaram ausências: Paola Bassoli Costa (Secretaria Municipal
de  Assuntos  Jurídicos)  e  Carolina  Belo  R.Scacheti  (Secretaria  de  Saude).  Havia  14  (quatoze)  convidados:  Ilca  do  Carmo
Bressan;  Paloma  Lisboa  Mendonça  Fortunato  (aluna  Educação  Fisica  UNICAMP);  Patricia  Ferreira  dos  Santos  (Centro
Comunitário Santa Lucia); Benedito Saga; Luiz Carlos Vaz (Centro de Saude); Sonia Maria de Souza Poppi (Aconchego Familiar);
Izaias  Freire  (Casa  Sã  Doutrina);  Tiago  de Oliveira  (Casa  Sã  Doutrina);  Cecilia  Marotta  Starer  Piva;  Moises  Lincoln  Nadin
(Aconchego Familiar); José Alberto Macedo Nogueira; Marienes L.G.Buenoi (AAPICAMP); Vilda Maria de Oliveira (AAPICAMP);
Cristovão  Correia  de  Araujo  (AAPICAMP)  e  01  (uma)  servidora  pública  do  SMCAIS  Lia  M.Perella.  Iniciou-se  com  a
apresentação da presidente do CMI, Sra. Mirian  Berling e dos demais conselheiros, suplentes e convidados, em seguida o Sr.
José Alberto realizou a leitura da ata de 08/01/2015 que foi aprovado por 05 (cinco) conselheiros da gestão passada, Sandra
realizou a leitura da ata de 05/03/2015 que passou por correções e foi aprovada por 10 (dez) conselheiros. O primeiro assunto
foi à constituição Comissão Eleitoral para as vagas de vacância (quatro para usuários e 03 entidades de classe, segundo Susy,
Paola  pode coordenar,  esta comissão ficou constituída por  Paola,  Susy,  Kleber,  Lucia,  Alessandra,  Omar,  conselheiros  da
sociedade civil e do poder público, foi colocado para aprovação dos conselheiros por 10 (dez) votos foi constituída a comissão
provisória eleitoral, Susy propõe a primeira reunião para fazer o cronograma das ações. Mirian vê a extrema importância da
sociedade civil e sua participação, é de interesse nosso de legitimar este espaço. Sr. Juarez, ex presidente do CMI, diz que
infelizmente as informações não deve ser realizado somente pelo Diário Oficial do Município, existem pessoas que não tem
acesso, é preciso a sensibilidade da comissão em verificar e facilitar o acesso da sociedade civil. Lucia solicita que Juarez envie
e-mail para documentar.  Lucia acrescenta que a comissão tem que se atentar na divulgação, mas manter a neutralidade.
Segundo tópico:  apresentações  das  datas  de  reunião  comissões,  a  comissão  de  eventos   apresentou  o  cronograma das
reuniões mensais que ocorrem hoje no dia das reuniões da Conferencia, após o evento definirão o calendário, a coordenadora
Flavia Sakai informa que esta se familiarizando com o trabalho e com a equipe para definição das datas; Comissão Políticas
Públicas e Violência é coordenada pela Sra. Susy as reuniões serão realizadas na terceira segundas feiras de cada mês às
14:00h, a Comissão de ILPI estão se reunindo as segundas sextas feiras de cada mês as 14:00h; Comissão de Legislação e
Registro as 14:30h, tem como coordenadora Paola, as reuniões ocorrerão nas terceiras quintas feiras de cada mês as 14:30h e
a Comissão do FMPIC tem como coordenadora Susy ocorrerão nas segundas quintas feiras do mês e quartas quintas feiras do
mês as 14:00h. O Sr. José Alberto informa que quer participar como voluntario da reunião do dia 30/04/2015 da Comissão
FMPIC. Terceiro tópico: Mirian apresenta como esta os Andamento para VII Conferencia da Pessoa Idosa de Campinas, frisou a
respeito da acessibilidade do espaço físico na Obra Social São João Bosco; informou que houve visitas no espaço,  a divisão do
espaço  existente  para  credenciamento,  local  definido  para  alimentação  e   discussões  dos  grupos.  Informou  dos
estacionamentos locais que fecham no sábado após o almoço e a disponibilidade de utilizar o estacionamento da Entidade;
solicita que envie oficio a EMDEC para garantir as vagas de estacionamento e facilitar o acesso aos idosos nas proximidades; o
almoço esta pendente que será negociado pela Secretaria da Saúde; foi enviado oficio para o café e lanche para Assistência e
a previsão do número de participantes na conferencia é para 250 pessoas, com inscrição previa on line.  Lucia tem se dedicado
a verificar número de vagas do município para delegados. Foi realizada votação para 06 (seis) vagas do poder público e 07
(sete) vagas para sociedade civil. Saga informa que é paritário o numero de delegados, o mesmo número da sociedade civil e
do poder público. Lucia também informou das moções que pode ser 60 ou 70% dos votos, o Sr. Caixeta sugeriu 75% dos votos.
Dez conselheiros votaram sendo que 01 voto para 60%, 05 votos 70% e 04 votos para 75%, sendo que a maioria votou em 70%
dos  votos.  O  Regimento  finalizado  será  apresentado  na  próxima  assembléia  geral;  toda  primeira  segunda  feira  do  mês
acontece  a  reunião  com  Diretoria  e  coordenadores  das  Comissões  04/05/2015 e  11/05/2015  a  próxima  reunião  geral
ordinária.  Informes:  Quarto Tópico:  Susy  informa que  o  diagnostico  do  município  esta  em negociação,  este  diagnóstico
possibilitará o levantamento e a caracterização da pessoa idosa do município de Campinas, Saga sugeriu para o levantamento
o numero de idosos com deficiência, Sr. Omar questionou se haverá o levantamento das pessoas com doença de Parkinson no
Município, Mirian salienta que não será levantado por patologias. Quinto tópico: Informes: A Empresa Equipav foi convidada a
participar das assembléias gerais ordinárias mensais;  Miriam divulgou as reuniões do plano diretor, distribuindo folders. A
reunião foi encerrado às catorze horas e quarenta e cinco minutos e nada mais tendo para o momento, eu Sandra Margareth
Zampola, primeira secretária, lavrou a presente ata passa a ser assinada por mim e pela presidente do CMI

                              Miriam Nazareth Berling – Presidente                                      Sandra Margareth Zampola - Secretária


