
Assembleia Geral Ordinária  

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

PAUTA 

Apresentação dos presentes 

Leitura e Aprovação da Ata 08 de junho de 2015 

Apresentação dos Resultados da VII Conferência Municipal do Idoso 

Planejamento Anual 
Relatório 2014 

Informes Gerais 

 
REUNIÃO PRESIDIDA POR Maria Lúcia Secoti Filizola 

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

FACILITADOR Flávia Mayumi Sakai 

SECRETÁRIO  

CRONOMETRISTA Anderson Gonçalves 

PARTICIPANTES 

CONSELHEIROS: Anderson Gonçalves, Carolina Belo, Adriana Piccirilo Mendes, Kleber 
Rodolfo Ferreira, Anicésio Vieria Caixeta, Maria Lúcia Secoti Filizola, Maria Aparecida 
Trovó, Camila Cristina Franco, Flávia Sakai. 

CONVIDADOS: EUCLIDES ANACLETO FILHO, BRUNO REIS PINTO, SEBASTIANA MELO, JOSÉ CLAUDIO 

MENDES, ERNA WEISSMANN, BENEDITO SEGA, MOISÉS NADIN, SONIA POPPI, ILCA DO CARMO 

BRESSAN, CECÍLIA PIVA, DANIELA WATANABI. 
SERVIDORA PÚBLICA DA SMCAIS: ASSISTENTE SOCIAL LIA PERRELLA 

Tópicos da agenda 
DISCUSSÃO Apresentação dos Presentes, conselheiros, suplentes e convidados. 

CONCLUSÕES 

De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, participaram  

Justificaram a ausência a Sra Miriam Nazareth Berling, Sandra Margareth Zampola, 
Eliane Tortello, Mariana Barão, Sílvia Jeni Brito, Alessandra Bueno, Paola Bassoli 

 

DISCUSSÃO 
Leitura da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no oitavo dia do mês de junho de 

2015 

Lúcia Secoti iniciou a leitura da ata e apresentou o novo formato de Ata sugerido pela secretária 
Sandra Zampola 

CONCLUSÕES Foram realizadas as correções necessárias no decorrer da leitura da ata. 
Aprovação da ata 

 

DISCUSSÃO Apresentação dos resultados da VII Conferência Municipal da Pessoa Idosa 

A apresentação deu-se através de gráficos com os seguintes itens: Total de inscritos por região, 
Identificação dos participantes por área de atuação, Faixa etária, Alfabetizados por região, Moradia por 



região, Aposentados e pensionistas por região, Atuação em atividade remunerada, Participação em 
instituições e a Divisão dos participantes por eixos. Seguiu-se para a leitura das respostas das questões 
abertas da avaliação da Conferência com pontos positivos e negativos e sugestões de tema para a 
próxima conferência. Sônia Poppi pediu que fossem lidos os nomes dos delegados eleitos na Conferência 
no segmento Sociedade Civil: Alessandra Alves Bueno, João das Graças Silva, Sônia Poppi, Célia Ferreira 
Andrade Augusto, Rosa Alice Brito Araújo, Maria do Carmo Martins e Dilma Carneiro e Silva. Lúcia Secoti 
apresentou as moções apresentadas e aprovadas: Repúdio ao fechamento das salas da FUMEC, Fundo 
Municipal do Idoso, Transporte e Alimentação. 

CONCLUSÕES 

Anderson sugeriu uma tabulação em separado dos idosos e dos demais participantes para 
efeito de diagnóstico. Relembrou a importante colaboração dos conselheiros titulares e 
suplentes nos quatro eixos como coordenadores e relatores. Anderson observou que a 
participação dos idosos representando as regiões na Abertura da Conferência trouxe uma 
amostragem diversificada dos idosos de Campinas. Adriana Mendes agradeceu o convite na 
participação como coordenadora de eixo e elogiou a organização do evento no geral. Sr. 
Cláudio dispôs sua insatisfação na disponibilidade de locais para eventos grandes como a 
Conferência já que a estrutura da prefeitura deveria fornecer um local público e que atendesse 
às necessidades do evento. Kleber ressaltou o esforço dos organizadores deve ser 
parabenizado, pois houve dificuldades para encontrar um espaço. Lúcia sugeriu ao Sr. Cláudio 
que exponha as questões levantadas nesta Assembleia na Ouvidoria. Saga salientou a 
necessidade de planejamento e do FMPIC para auxiliar nos eventos. Lúcia salientou que as 
dificuldades que surgiram decorrente das ações foram um aprendizado para a próxima 
Conferência 

 

DISCUSSÃO Relatórios 2014 

 

Lúcia apresentou aos presentes o relatório das ações realizadas na Gestão 2012-2014, escrito por ela com 
consentimento do Sr. Saga, presidente da citada gestão. 

CONCLUSÕES Sônia Poppi disse que enviará os dados sobre o Curso “Conhecendo o Envelhecer” do ano de 
2014 a fim de complementar os dados do relatório. 

 

DISCUSSÃO Planejamento Anual 

Lúcia expôs a necessidade da realização de um Planejamento anual (Julho/2015 a Julho/2016) a ser 
realizado nas comissões a partir dos coordenadores e conselheiros. Pediu que sugerissem ações e eventos 
para serem desenvolvidos nas comissões ao longo do ano. 

CONCLUSÕES 

Sra Erna dentro do assunto Eventos, expôs a organização da 15º Encontro de Corais, evento a 
ser realizado no mês de Outubro. Sra Erna colocou que há ciência da presidente Miriam Berling 
e que a organização partirá a partir da autorização do Conselho já que há histórico na realização 
e após a explanação justificou a sua saída para compromissos pessoais. 
Sônia Poppi informou que o Curso de Cuidador de Idoso deste ano se iniciará em agosto. Saga 
expôs a estrutura da organização do evento “Idoso: Uma realidade” no mês de Outubro no 
Espaço Maria Monteiro, Distrito de Nova Aparecida, com alimentação, palestras e atividades 
para os idosos. Sr. Cláudio sugeriu que haja um planejamento antecipado, trabalhando hoje 
com o planejamento já discutido com um semestre de antecedência. 

 

DISCUSSÃO Informes gerais 

Lúcia apresentou o saldo do FMPIC: R$3.895.204,25. Lúcia expôs a oficina de gestão para participação dos 



conselheiros a ser realizado na 2ª quinzena de setembro. Outro informe é sobre a saída da Sra. Suely 
Trombeta do cargo de conselheira e secretária do Conselho Municipal do Idoso e entrada de nova 
integrante. Sr. Saga expôs sua preocupação com a conclusão do diagnóstico, segundo ele, importante 
como instrumento para reivindicação pois mostrará a evolução da questão do idoso e colocou a 
necessidade do retorno sobre a situação atual e o andamento do diagnóstico ao colegiado que aprovou e 
à empresa CPFL que fez o aporte. Sônia contou sobre o encerramento do Curso “Conhecendo o 
Envelhecer” no dia 01 de julho de 2015.Colocou ao grupo a dificuldade na impressão dos certificados que 
foram pagos de seu próprio bolso. Sra.Lucia solicitou o envio dos e-mails  para a impressão dos 
certificados e a apresentação da nota para um possível reembolso. Saga colocou que o Conselho e a EGDS 
apoia, tem o timbre, porém não há contribuição efetiva em cursos que aprimoram e capacitam os 
cidadãos para atuarem com os idosos na sociedade. Kleber contribuiu com a fala de Saga, ressaltando a 
importância do curso que ele também participou e parabenizou Sônia pela realização.  
Saga lembrou que o blog é um instrumento de divulgação e que não está sendo alimentado. Discute-se o 
histórico dos moderadores do blog sendo Mauro e em seguida Sônia Poppi que o atualizavam. 
Foi colocado a necessidade de um site oficial e o Sr Cláudio levou a sugestão de convidar estudantes e 
universidades da área de comunicação para “estagiar” na criação e manutenção do site. Kleber colocou 
que é interessante ter um canal de comunicação e sugeriu a reativação do blog já existente. 

Lúcia agradeceu a participação de todos e divulgou a data da próxima Assembleia, dia dez de agosto de 

2015. As dezesseis horas e trinta minutos e nada mais tendo para o momento, eu, Flávia Sakai lavrei a 

presente ata que passa a ser assinada por mim e pela Vice-Presidente do CMI.  

 

 

Maria Lúcia Secoti – Vice-Presidente                                             Flávia Mayumi Sakai 


