
Realizou-se a Assembléia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo dia
do mês de agosto de 2015 na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado nº
1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 14:20h.
Pauta:

1. Apresentação dos Presentes e novos conselheiros;
2. Justificativa dos ausentes;
3. Leitura e aprovação da Ata de 13 de julho de 2015;
4. Constituição e aprovação da Comissão Eleitoral Provisória para preenchimento de

vacância de representantes da sociedade civil;
5. Eleição e Votação para vacância do 1º e 2º secretário;
6. Apresentação sobre o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas – FMPIC;
7. Apresentação dos Trabalhos desenvolvidos nas Comissões:

. Política Publica e Violência;

. Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI;

. Eventos;

. Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas.
8. Informes

REUNIÃO 
PRESIDIDA POR

Maria Lucia Secoti Filizola

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

FACILITADOR Sandra Margareth Zampola

SECRETÁRIO Sandra  Margareth Zampola

CRONOMESTRISTA Sandra  Margareth Zampola

PARTICIPANTES De  acordo  com  o  registro  do  livro  de  presença  do  Conselho,
participaram 31 (trinta e uma) pessoas. Entre essas, 09 (nove) são
conselheiros titulares:  Eliane Márcia Martins Tortello (Gabinete do
Prefeito),  Anderson  Gonçalves  (Secretaria  de  Segurança  Pública);
Silvia Jeni P. de Brito (Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência
e Inclusão Social); Anicésio Vieira Caixeta (Secretaria Municipal de
Infra-estrutura);   Maria  Lucia  Secoti  Filizola  (Pastoral  da  Pessoa
Idosa),  Omar  Abel  Rodrigues  (  Associação  Campinas  Parkinson);
Alessandra  Alves  Bueno  (Lar  Beneficente  Sã  Doutrina),  Sandra
Margareth Zampola (Projeto Gente Nova – PROGEN), Raphael Jorge
Tannus (Ordem dos Advogados – OAB). Os conselheiros suplentes
eram  07  (sete): Mariana  Barão  (Gabinete  do  Prefeito);   Edna  de
Carvalho de Lara (Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e
Inclusão Social),  Carolina Belo R.Scacheti (Secretaria Municipal de
Saúde), Maria Aparecida Trovó ( Pastoral da Pessoa Idoso);   Flavia
Mayumi Sakai (Projeto Gente Nova – Progen), Gabriel Aparecido de
Oliveira  (Ordem  dos  Advogados),  Lucia  Helena  Mendes  (Lar  da
Amizade).    Havia  14  (catorze) convidados:  Jose  Fernando  R.A
Vasconcelos  (advogado  autônomo);  Raimunda  Besera  da  Silva  ,
Maria  Socorro  C.Silva  (AAPICAMP),  Flavia  B.Fernandez  Ruiz
(SETA);   Maria  Socorro  C.S.Silva  (AAPICAMP);  Benedita  Saga,
Antonio  Pedro  Rodrigues  (assistente  social  SMCAIS),  Tatiana
Coltenato  Festi  (Núcleo  Maria  Rosa),  Daniela  Katanabe  (CRAMI),
Rogério  de  Oliveira  Araujo  (Secretaria  de  Saúde),  Vilda  Maria  de



Oliveira (APPICAMP), Cristovão Correia de Araujo (AAPICAMP), Luiz
Carlos  Vaz,  Jose  Claudio  Mendes.  01  (um) servidor  público  do
SMCAIS  Lia M.Perella. Justificou a ausência: Paola Bassoli Costa,
Kleber Rodolfo Albino Ferreira, Reinaldo Aparecido Domingo, Clélia
Delfino P. Oliveira

DISCUSSÃO Apresentação dos Presentes, conselheiros, suplentes e convidados.

DISCUSSÃO
Leitura e aprovação da Ata da Assembléia  Geral Ordinária  de 13 de
julho 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

Lucia abre para plenária  a constituição e aprovação da Comissão
Eleitoral  Provisória  para  preenchimento  da  vacância  de
representantes da sociedade civil. Os conselheiros do poder público
eleitos  para  compor  a  comissão  são:  Silvia  Brito,  Anicésio  Vieira
Caixeta e Anderson Gonçalves e os conselheiros da sociedade civil
são: Gabriel Aparecido de Oliveira, Maria Lucia Secoti e Lucia Helena
Mendes.
Foi unânime pela plenária a constituição desta comissão, tendo voto
de todos os conselheiros.

CONCLUSÕES

Lucia  leu  a carta  da  conselheira  Paola  que esclarece o  processo
eleitoral, seu papel de coordenadora neste processo e o trabalho da
comissão  norteada  pelo  regimento  interno  e  justificou  os
indeferimentos.

DISCUSSÃO

Lucia  leu as atribuições dos secretários que consta  no regimento
interno do CMI para eleição e votação para vacância  do  1º  e  2º
secretário.  Houve  várias  duvidas  se  teria  que  ser  paritário  na
Diretoria ou não.  Mariana informa que pelo regimento interno não
precisa ter paridade, informou que gostaria que os conselheiros se
pronunciassem, paridade ou não e pede para ir para votação. Silvia
diz  que  o  conselho  é  espaço  de  locução  entre  poder  público  e
sociedade civil. Salientou que a Diretoria tem o papel de encaminhar
discussões, a construção esta difícil, sociedade civil não é tão bem
organizada. Saga informa que com a chegada da secretaria é bom
ver  a  paridade.  Rafael  informa  que  hoje  não  tem  coro,  não  é
expresso o caráter de interpretação não cabe para voto. Processo
democrático de direito temos os devidos interessados em assumir as
vagas.  Lucia salientou que é preciso zelar  e cumprir  o  regimento
para priorizar a votação e fazer cumprir. 
Lucia  abre  para  votação  que  foi  unânime,  todos  os  conselheiros
foram a  favor  Mariana  Barão  assumir  a  vaga  de  1º  secretaria  e
Sandra Zampola de assumir a  vaga de 2º secretaria no Conselho
Municipal do Idoso. 

CONCLUSÕES As duas vagas para 1º e 2º foram assumidas nesta assembléia.

DISCUSSÃO Mariana    apresentou  do  Fundo  Municipal  da  Pessoa  Idosa  de



Campinas – FMPIC, iniciou explicitando o Fundo Municipal do Idoso.
Marco  Regulatório  das  Organizações  da  Sociedade  Civil  –  Lei
Federal  nº  13019/2014  que  institui  normas  gerais  para  parcerias
entre  administração  publica  e  organização  da  sociedade  civil.
Pessoa Jurídica de direito privado sem fins lucrativos nos termos do
artigo  2º  inciso  I  para  concessão  de  ações  com  finalidades  de
interesse público, sistemática de repasse de recurso. Os recursos
que estão no fundo entram nas bases do marco regulatório  para
efetivar políticas para a pessoa idosa. Caixeta e Anderson trouxeram
a  duvida  de  utilização  do  recurso  ou  é  preciso   aguardar  o
diagnostico,  mas Lucia  solicita  que leve para a diretoria.  Mariana
informa  que  o  processo  de  contratação  do  diagnostico  será
concluído  através  de  licitação,  importante  utilizar  os  dados  da
conferencia e da Secretaria  de Assistência,  após capacitação dos
conselheiros.  Saga  diz  que  para  saber  onde  serão  utilizados  os
aportes é preciso de um diagnostico para levantar as necessidades,
as ações de prevenção não pode se perder. Rafael tem preocupação
com a política voltada para a pessoa idosa e onde de fato serão
aplicados os recursos. Silvia lembra que o Conselho não tem uma
política  aprovada,  assim  sendo  pode  fazer  o  diagnóstico  e
paralelamente verificar as demandas do município e se aplicar.  O
CMI pode estar junto com a Secretaria para levantar as demandas.

CONCLUSÕES

A Diretoria enviou oficio para abertura da licitação “Diagnostico” e
Oficio solicitando capacitação para conselheiros e profissionais que
atuam na rede de atendimentos do município. Mariana informou que
na comissão estão trabalhando no edital de destinação para novos
projetos, serviços e programas.

DISCUSSÃO

Apresentações dos Trabalhos das Comissões: A comissão de Evento
informa que estão na organização do Encontro de Corais que ocorre
em 20/10/2015. A Comissão de Políticas Pública/Violência, retorna
os trabalho de analise dos processos de registro no dia 17/08/2015
as 14:00h . A Comissão de ILPI/Entidades se reunirá em 14/08/2015
as 14:00h.  A Comissão de Legislação e Registro os encontros são
semanais 5ª feira as 14:00h na analise de 43 entidades/ILPIs que
deram entrada na solicitação de registro junto ao CMI. A Comissão
do FMPIC as reuniões são de 5ª feiras as 14:00 horas.

DISCUSSÃO Informes:
Encontro  das  Entidades  para  Regularização  das  Instituições  dia
20/08/2015 as 14:00h no Salão Vermelho – Prefeitura Municipal de
Campinas;
Pré Conferencia Defensoria Pública no dia 21/08 as 08:00h;
Oficina  de  Questão  Documental  –  curso  para  conselheiros  14  a
18/09/2015.
Próxima  reunião  entre  Diretoria  e  Coordenadores  de  comissões



trazerem esboço do planejamento.

CONCLUSÕE

S

Serão enviados por e-mail convite para os eventos acima.
Lucia Secoti encerrou a reunião às dezesete horas e vinte minutos e nada
mais tendo para o momento eu,  Sandra Margareth Zampola,  segunda
secretária, lavrei o presente ata que passa a ser assinada por mim e pela
vice presidente do CMI.

Maria Lucia Secoti Filizola – Vice Presidente    
Sandra Margareth Zampola – 2ª Secretária
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