
Ata da Assembléia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas, realizada
em 11 de maio de 2015.
Realizou-se a Assembléia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso na Casa dos Conselhos,
situado 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, 10 (dez) 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);  Paola  Bassoli  Costa
(Secretaria  Municipal  de  Assuntos  Jurídicos),  Omar  Abel  Rodrigues  (Associação  Campinas
Parkinson); Alessandra Alves Bueno (Lar Beneficente Sã Doutrina) e Sandra Margareth Zampola
(Projeto Gente Nova – PROGEN), Silvia Jeni P.de Brito (Municipal de Cidadania, Assistência e
Inclusão  Social).  Os  conselheiros  suplentes  eram 03  (três):   Suely  Trombeta  Reis  (Ssecretaria
Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social);  Carolina Belo R.Scacheti (Secretaria de
Saúde) e Flavia Mayumi Sakai (Projeto Gente Nova – Progen).   Havia 13 (treze) convidados:
Bruno Reis Pinto; Ilca do Carmo Bressan; Paloma Lisboa Mendonça Fortunato (aluna Educação
Física UNICAMP); Patrícia de Faria Lasca  (CREAS Sul); Daniela Watanabe (CRAMI);  Benedito
Saga;  Sonia Maria de Souza Poppi (Aconchego Familiar); Fernanda Torres (AFASCOM) Moises
Lincoln  Nadin  (Aconchego  Familiar);   Marienes  L.G.Bueno  (AAPICAMP);  Vilda  Maria  de
Oliveira  (AAPICAMP);  Cristovão  Correia  de  Araujo  (AAPICAMP);  Maria  Socorro  C.S.Silva
(AAPICAMP) e 02 (dois) servidores públicos do SMCAIS Lia M.Perella e Marcio. Iniciou-se com
a apresentação da presidente do CMI, Sra. Mirian Berling e dos demais conselheiros, suplentes e
convidados, em seguida Sandra realizou a leitura da ata de 13/04/2015 que foi aprovada por 07
(sete)  conselheiros  titulares.  Primeiro  assunto: Deliberação  de  registro  das  entidades,  Paola
informa que três entidades tiveram análise concluída: Associação dos Aposentados, Pensionistas e
Idosos  de  Campinas  e  Região  -  AAPICAMP,  Genesis  –  Creche  e  Casa  de  Repouso  LTDA e
Pensionato  Solar  Viver  Bem LTDA-ME.  As três  tiveram parecer  favorável  pelas  comissões  de
Legislação  e  Registro,  de  Políticas  Públicas  e  de  ILPIs,  sendo  que  as  pastas  foram colocadas
disposição para análise dos conselheiros. Foi aberta a votação para a concessão do registro das três
entidades,  que  foram aprovadas  com 10 (dez)  votos,  sendo que  Genesis  foi  registrada  com nº
002/01, Pensionato Solar Viver Bem nº 003/01 e AAPICAMP nº 004/01.  A concessão do registro
das três entidades  foi  para votação nominal,  com validade por  dois  anos,  sendo que após esse
período deverão passar por processo de revalidação. Moises diz ser interessante que o CMI envie
carta para orientar as entidades registradas. Paola informa que o Conselho deve ser avisado de
futuras mudanças ocorridas no decorrer destes dois anos. Sonia pergunta como é este processo de
dois anos, Paola informa que o período de dois anos será contado a partir da data de deliberação da
assembleia,  informa  também  que  estão  trabalhando  na  nova  resolução  de  registro.  Segundo
Assunto: Comissões: Lúcia alerta aos conselheiros da importância em participar nas comissões,
pois com o esvaziamento dos conselheiros nas comissões o processo se torna mais lento. Paola
apresentou as ações desenvolvidas na Comissão de Legislação e Registro informando que das trinta
e nove que deram entrada,  quatro instituições possuem registro, quinze deram entrada ao processo
de alvará,  dezenove não tem ou não apresentaram documentos referentes aos alvarás.  Segundo
Paola,  enquanto  as  instituições  não  apresentarem os  alvarás,  não  tem condições  de  efetivar  o
registro. Lucia informa que Dr. Kobori sugeriu que deve fazer dois procedimentos, um para ILPI e
outro para Entidade. Silvia informa que ao alvará também tem sido pauta em relação ao marco
regulatório e que os secretários estão se reunindo para poder juntos buscar novos caminhos. Lembra
que as  Entidades  são  sem fins  lucrativos,  as  demais  devem ser  chamadas  de  instituição.  Susy
informa que a comissão de Políticas Públicas/Violência esvaziou e sugeriu deixar a reunião para
19/07 devido a Conferência. Lúcia sugere que deva permanecer em 18/05, as análises dos processos
ocorrerão com os membros da comissão que vierem.  Lúcia diz que dá para vir analisar as pastas,
utilizando força tarefa. Silvia informa que a comissão tem que ser constituída e tem que seguir dia e
hora  marcada.  Miriam  informa  que  foi  a  comissão  mais  concorrida,  mas  é  preciso  se
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responsabilizar, sugerindo que a coordenadora faça uma nova convocação. A reunião foi mantida
para  o  dia  18/05/2015  às  14:00h.  A Comissão  de  ILPIs  realizou  duas  reuniões,  levantou  a
possibilidades de visitas dos conselheiros e voluntários, elaborando um cronograma de possíveis
horários de visitas. Convidou Adriana Gatti e Marli Galvão para apresentação do Grupo de Trabalho
Graus de Dependências no dia 08/05, acredita-se que é necessária a continuidade dos encontros
mensais  para  avanço  e  profundidade  do  tema.  Adriana  ficou  de  verificar  com  Maria  Helena
Guariento  a  disponibilidade  de  dia  e  horário  e  nos  enviar  a  proposta  para  que  possamos  dar
continuidade ao trabalho do grupo em 2015. A Comissão de Eventos, segundo Flavia, tem atuado
exclusivamente na organização da VII Conferência, tem se reunido de 1 a 2 vezes por semana,
sendo que o início da conferência será no dia 22/05 das 08:00 às 12:00h no auditório do SESC, que
tem capacidade para 120 pessoas e 35 autoridades, totalizando 155 lugares. Será enviado e-mail
para todos os conselheiros para que compareçam à Conferência. No dia 23/05, das 07:30 às 16:00h,
ocorrerá na Obra Social São João Bosco, que terá capacidade para 250 pessoas. Lucia informa que
as inscrições serão a partir de 12/05/2015. Miriam salienta a dificuldade em conseguir local e assim
foi aceita a indicação do SESC pelo respeito que este serviço tem pela pessoa idosa. Lucia lembrou
que o Sr. Saga foi o mediador para a obtenção desse local, facilitou a conversa e agradeceu a ele e
ao SESC.  As inscrições online iniciam em 12/05/2015 com possibilidade de gerar relatórios que
poderão ser utilizados nas comissões. Mirian alerta que existem problemas para estacionamento no
sábado e,  a  priori,  a  Obra  Social  cobraria  R$  5,00  com pagamento  no  local;  lembrou  que  os
estacionamentos ao redor fecham às 12:00h. Lembrou ainda que o equipamento de projeção será
alugado no valor de R$ 200,00, mas hoje o CMI não disponibiliza deste recurso. Saga informa que a
proposta é fazer uma vaquinha de R$ 10,00 cada um.  Vilda deu a proposta de dividir pelo número
de participantes que se encontram presentes hoje. Paola sugere que se converse com a Secretaria de
Assistência.  Alessandra,  da Entidade Sã Doutrina,  doa R$ 50,00 e  Vilda destinou R$ 50,00 da
AAPICAMP. Ficou decidido buscar parceria com a secretaria de Assistência e, caso não ocorra, está
comprometido  entre  os  conselheiros.  Miriam  diz  que  estes  imprevistos  ocorrem  por  falta  de
planejamento.  Lucia diz  que teve  planejamento,  mas  faltaram orientações  de Brasília.  Terceiro
Tópico: Informes: Miriam apresentou o cheque da destinação da CPFL de R$ 500.000,00, recebido
em 05/05/2015, no Plenarinho da Câmara Municipal. No mesmo dia ocorreu a reunião na DRADS
para  orientar  a  respeito  da  conferência.  Lucia  informa  que  Campinas  tem  nove  vagas  para
delegados, foram pleiteadas dez. Lucia explica que, somando a população de Campinas e dividindo
pelo número de idosos do município, dariam 19 vagas, mas Campinas ficará com nove, conforme
decisão do Conselho Estadual do Idoso. A reunião da conferência ficou marcada para 14/05/2015
para  definir  as  funções  dos  participantes  nos  grupos/eixos  nos  dois  dias  de  conferência. Saga
informa também a respeito de uma possível mudança no estatuto do idoso que dará mais prioridades
para as necessidades dos idosos acima de 80 anos. Além disso, pediu retorno do trabalho realizado
no ano passado, onde Mariana ficou de passar o valor  do repasse para as seis  entidades.  Susy
informa que o valor foi de R$ 900.000,00/ano, sendo que as entidades “Ilce da Cunha Henry” e
“Lar dos Velhinhos”  tiveram a destinação total individual de R$ 318.000,00 e cada uma das demais
o valor total de R$66.000,00, através do cofinanciamento 2015, conforme deliberação na gestão
anterior desse Conselho.  Às dezesseis horas e cinqüenta e três minutos e nada mais tendo para o
momento, eu, Sandra Margareth Zampola, primeira secretária, lavrei a presente ata que passa a ser
assinada por mim e pela presidente do CMI.

       Miriam Nazareth Berling – Presidente                       Sandra Margareth Zampola - Secretária
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