
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no oitavo dia
do mês de junho de 2015 na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado nº
1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 14:10h.

REUNIÃO 
PRESIDIDA POR

Miriam Nazareth Berling

TIPO DE REUNIÃO Ata de Assembléia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso

FACILITADOR Suely Trombeta

SECRETÁRIO Sandra  Margareth Zampola

CRONOMETRISTA Suely Trombeta

PARTICIPANTES

De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, participaram 22
(vinte e duas) pessoas. Entre essas, 08 (oito) eram conselheiros titulares:
Eliane Márcia Martins Tortello (Gabinete do Prefeito) Anderson Gonçalves
(Secretaria de Segurança Pública); Silvia Jeni P. de Brito; Miriam Nazareth
Berling  (Secretaria  Municipal  da  Saúde);  ;  Anicésio  Vieira  Caixeta
(Secretaria  Municipal  de Infra-estrutura);  Paola Bassoli  Costa (Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos),  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); Kleber Rodolfo Albino Ferreira (Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer); Maria Aparecida Trovó ( Pastoral da Pessoa Idoso);
Suely  Trombeta  Reis  (secretaria  Municipal  de  Cidadania,  Assistência  e
Inclusão Social);   e Flavia Mayumi Sakai (Projeto Gente Nova – Progen).
Havia  09 (nove) convidados: Andréia C.C.Andrade (Centro Social Romilia
Maria); Bruno Reis Pinto;  Ilca do Carmo Bressan;    Sonia Maria de Souza
Poppi (Aconchego Familiar);  Moises Lincoln Nadin (Aconchego Familiar);
Flavia B.Fernandez Ruiz (SETA);  Maria Socorro C.S.Silva (AAPICAMP);
Sebastiana  (Pastoral  Pessoa  Idosa),  Renata  Guinesi  de  Camargo
(Movimento Espírita Maria Rosa) e  01 (um) servidor público do SMCAIS
Marcio. Justificaram a ausência a Sra. Lucia Secotti  Filizola (Pastoral da
Pessoa Idosa), Carolina Belo R.Scacheti (Secretaria Municipal de Saúde) e
Adriana Mendes (EMDEC).

DISCUSSÃO Apresentação dos Presentes, conselheiros, suplentes e convidados.

DISCUSSÃO
Leitura da Ata da Assembléia Geral  Ordinária realizada no décimo
primeiro dia  do mês de maio de 2015.

CONCLUSÕES
Foram realizadas as correções necessárias no decorrer da leitura da
ata, em seguida deu-se a aprovação da ata pelo colegiado.

DISCUSSÃO Apresentação  do  trabalho  da  Comissão  Provisória  Eleitoral,  Paola
informa  que  o  edital  para  as  vagas,  saindo  no  Diário  Oficial  os
conselheiros  vão  receber  e-mail,  as  inscrições  serão  do  dia  09  a
30/06/2015.  No  dia  22/07/2015  ocorrerá  a  eleição  na  assembléia
extraordinária, iniciando agosto com os eleitos. O calendário poderá
ser  alterado,  temos  sete  vagas abertas,  sendo  três para  os
representantes de classe e profissionais, voltados ao trabalhador que
atua com a pessoa idosa e quatro vagas são para idosos ligados as
instituições voltadas ao seguimento idoso. Foi salientado que quem
esta no segundo mandato não pode participar do processo, tem que
pular um mandato. É preciso que eleitor e candidato estejam ligados
a entidades e instituições que deram entrada ao processo de registro



junto  CMI,  este  é  um dos pré-requisitos.  Silvia  acredita  que deva
pensar em divulgação junto à mídia, visto que os usuários não têm
acesso a internet.

CONCLUSÕES

Alguns  conselheiros  e  convidados  ficaram  de  verificar  possíveis
canais  de  divulgação  na  mídia.  Dr.  Bruno  tem  contato  com  a
Bandeirantes para divulgação das vagas para o conselheiro. Maria
Aparecida  Trovó  informou  que  poderia  verificar  na  radio  Brasil  a
possibilidade de divulgação no programa da Rita Maria.

DISCUSSÃO

Apresentação da Utilização do Fundo, a conselheira Mariana apresentou
o saldo e a planilha de 2014 e 2015. A lei do fundo é recente instituída em
2010, em 2013 poucos recursos entraram no fundo. Em dezembro de
2013  entra  recurso  com destinação  casada  ou  direcionada,  via  fundo
direcionando  para  duas  entidades.  Objeto  de  muitos  questionamentos
pelo Ministério Público, pois se utiliza do fundo para fazer aportes. Na
época  duas  entidades  co  financiadas,  foram  realizadas  em  2014  um
trabalho  efetivo  para  os  repasses.  Mariana  salienta  que  esta  verba  é
pública,  deve  seguir  várias  regras  conforme  a  lei  para  utilização  do
recurso. Na época estas entidades fizeram uma planilha de gastos que
não  condizia  com  as  leis.  Parte  deste  valor  foi  para  organizar  os
trabalhos,  qualificar  os  serviços,  o  valor  foi  diluído  mensalmente  o
restante  foi  aportado  o  recurso  para  mais  quatro  entidades
complementando  o  co  financiamento,  dividindo  em  treze  parcelas.
Discussão que foi acalorada na época, não houve concordância por parte
dos conselheiros. As deliberações finais ocorrem nas assembleias, onde
se  realiza  as  votações.  O  saldo  de  30  de  abril  de  2015  foi  de  R$
3.957.219,02.

CONCLUSÕE

S
Nas reuniões mensais será disponibilizada a planilha financeira do fundo.

DISCUSSÃO

Miriam convidou os conselheiros a participar do 15/06/2015 “Dia Mundial
de  Conscientização da Violência  Contra a Pessoa Idosa”,  este evento
visa trabalhar com os profissionais de entidades que atuam com a pessoa
idosa. O convite será passado por e-mail a todos os conselheiros e para
rede  de  atendimento.  Sra.  Maria  Aparecida  Trovo  disponibilizou  para
serem  distribuídos  no  dia  do  evento  quatro  mil  panfletos  que  visa
sensibilizar a população contra a violência a pessoa idosa.

CONCLUSÕES
Os conselheiros  concordaram na  distribuição  dos  panfletos  no  dia  do
evento.

DISCUSSÃO Apresentações  dos  Trabalhos  das  Comissões:  Flavia,  coordenadora  da
Comissão de Evento informa que estão tabulando os dados da avaliação da
VII  Conferencia,  fornecendo  alguns  dados  já  concluídos:  espaço  físicos
adequado,  o horário da Conferencia foi regular e 50% dos participantes
são  pessoas  idosas.  A  Comissão  de  Políticas  Pública/Violência,  Susy
informa  que  estão  atuando  na  analise  dos  processos  de  registros.  A
Comissão de ILPI/Entidades,  Sandra  informa que o  grupo deu inicio  as
visitas de 2015, realizando até o momento cinco visitas. A Comissão de



Legislação e Registro, Susy informa que estão aguardando o encontro com
VISA, Bombeiros e Infra estrutura para definir as necessidades de alvarás
de acordo com os diferentes serviços. Paola lembra que para finalizar a
revisão  dos  registros  é  necessário  o  encontro  com  as  entidades  e  os
serviços. Informa ainda que em conversa com o Secretário de Urbanismo, o
mesmo se dispôs a reanalisar o processo de alvarás e facilitar os tramites.

DISCUSSÃ

O

Eleições para delegados natos para XIV Conferencia Estadual do Idoso tem
quatro vagas para dentro do Conselho Municipal do Idoso de Campinas.
Susy lembra que o Conselho Estadual orientou que teríamos treze vagas, o
governo solicitou que reduzisse para nove e meio, numero é alcançado por
numero de pessoas idosas  no  município.  Ainda  tinha um reestudo  pelo
estadual,  aguardamos  o  estudo  pelo  estadual,  motivo  de  atraso  do
regimento interno. Na Conferencia é necessário a escolha pelo colegiado
de quatro delegados natos, titulares e suplentes. Compete a nós do CMI
escolher quatro titulares, dois do poder publico e dois da sociedade civil.
Por  aclamação,  ficou  definido  como  titulares  da  sociedade  civil  :  Lucia
Secoti e Sandra Zampola e suplentes Maria Aparecida Trovó e Flavia Sakai
e no poder público titulares:  Mirian Berling (Secretaria de Saúde) e Kleber
Rodolfo  Albino  Ferreira  (Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer) e
suplentes Anderson Gonçalves (Secretaria Municipal  de Cooperação nos
Assuntos de Segurança Pública) e Paola Bassoli (Secretaria Municipal de
Assuntos  Jurídicos).  Miriam salienta  que  a  cidade  de  Campinas  é  uma
metrópole,  somos maior  que muitas  capitais,  os  delegados precisam se
impor e participar ativamente.

DISCUSSÃ

O

Informes:  Miriam informa que temos poucos estatutos,  temos uma cota,
vamos solicitar o estatuto tendo controle de entrada e saída. Acima de cinco
exemplares é necessário solicitar por carta.

CONCLUSÕE

S

Mirian encerrou a reunião às dezesseis horas e dez minutos e nada mais
tendo  para  o  momento  eu,  Sandra  Margareth  Zampola,  primeira
secretária, lavrei o 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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