
Realizou-se  a  Assembleia  Geral  Extraordinária  do  Conselho  Municipal  do  Idoso  no
trigésimo primeiro 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
14:15 h.
Pauta:

1. Apresentação dos presentes
2. Proposta de elaboração do diagnóstico local
3. Composição da Comissão Provisória de Diagnóstico
4. Informes gerais

REUNIÃO 
PRESIDIDA POR

Maria Lúcia Secoti Filizola

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

FACILITADOR Sandra Margareth Zampola

SECRETÁRIO Mariana Barão

CRONOMETRISTA Sandra Margareth Zampola

PARTICIPANTES

De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, participaram
24 pessoas. Entre essas, 9(nove) são conselheiros titulares: Anderson
Gonçalves,  Silvia  Jeni  P.de  Brito,  Regina  Celi  da  Rocha,  Miriam  N.
Berling, Anicesio Vieira Caixeta, Maria Lúcia Secoti,  Alessandra Alves
Bueno,  Sandra  M.  Zampola,Raphael  Jorge  Tannus.Os  conselheiros
suplentes eram  05(cinco):  Mariana Barão, Edna de Carvalho de Lara,
Carolina Belo.R.Scacheti,  José Teixeira Bossa, Lúcia Helena Mendes.
Havia  10(dez)convidados:  Lia  M.Perella,  Eliane  Jocelaine  Pereira,
Antônio Pedro Rodrigues(servidores público do SMCAIS),Ana Lídia M.
Puccini(FEAC),Adrianan  Gatti(AFASCOM)  Joelma  Neves  Cavalcanti
(CREAS),Benedito  Saga),Maria  Virgínia  Righetti  Fernandes
Camilo(PUC),Alice  Helena  de  Danielli  (UNICAMP),Tatiana  C.
Festi(ONG. Mãe Maria  Rosa).Justificaram a ausência 05(cinco)Eliane
Márcia  Martins  Tortello,  Paola  Bassoli  Costa,  Kleber  Rodolfo  Albino
Ferreira, Maria AP. Trovó, Flávia Mayumi Sakai.

PAUTA 1) Apresentação dos Presentes, conselheiros, suplentes e convidados.

PAUTA 2) 

PROPOSTA DE 
ELABORAÇÃO DO 
DIAGNÓSTICO 
LOCAL

Para tratar desta pauta, foram convidados Eliane Jocelaine (assessora
técnica  da  SMCAIS),  Benedito  Saga  (ex-presidente  do  CMI)  e  Maria
Virgínia Righetti  Fernandes Camilo (diretora da Faculdade de Serviço
Social da PUCC).



Lúcia iniciou os trabalhos dizendo que o diagnóstico vem sendo pensado
desde o ano de 2013, mas que ainda não se operacionalizou, sendo
esta uma reunião de esclarecimentos sobre os processos já ocorridos e
para compor a Comissão Provisória de Diagnóstico.
A  primeira  convidada  a  falar  foi  Eliane  Jocelaine,  salientando  a
importância  do  espaço  para  diálogo  que  esta  gestão  vem
proporcionando.

Em relação ao diagnóstico, em julho deste ano ocorreu uma reunião na
SMCAIS para tratar do assunto, ocasião em que se solicitou um histórico
do processo desde o aporte do recurso direcionado ao diagnóstico no
FMPIC, que foi resumido da seguinte forma:

Em  2013  a  CPFL  manifestou  a  decisão  de  aportar  recursos  para
determinadas  ações  que  ela  julgava  pertinentes  ao  município  de
Campinas,  com  direcionamento  ao  diagnóstico  e  a  entidades
determinadas. Diante da negativa do planejamento inicial,  a CPFL foi
chamada à SMCAIS e ao CMI para esclarecimentos e para a elaboração
de  um  plano  de  trabalho  legalmente  viável.  Deste  plano  constou  o
diagnóstico e a elaboração de uma formação.

Houve discussão acerca do assunto, inclusive com a possibilidade da
construção  deste  diagnóstico  pelo  próprio  município,  chegando-se  à
conclusão da necessidade da contratação de alguma pessoa jurídica
para  a  realização  dos  trabalhos,  tendo  se  pensado,  num  primeiro
momento, na Unicamp.

Apesar  de  não  ter  havido  o  encaminhamento  do  pedido,  a  SMCAIS
dialogou com a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (SMAJ), a
quem cade a análise jurídica formal dos processos de contratação. Num
primeiro momento foi aceita a ideia de formalização de um convênio com
a Unicamp (e não com a Funcamp, pois esta não é uma unidade de
pesquisa).

Em relação à regularidade fiscal da Unicamp, surgiu um problema em
relação a  uma certidão negativa,  que foi  posteriormente  solucionado.
Todavia, no fim de 2014, houve uma questão relacionada à necessidade
de comparativos de preços praticados pela Unicamp em contratações
similares  (o  que  não  foi  apresentado  pela  Universidade),  requisito
indispensável para a realização da contratação.

Isso foi colocado ao CMI em abril deste ano. Neste momento, a CPFL já
tinha  apresentado  o  interesse  na  contratação  do  ILC  –  Centro
Internacional de Longevidade).

Saga  colocou  que  os  fatos  ocorreram  como  Jocelaine  citou,  mas
apresentou-se  surpreso  com  a  ausência  de  ofício  do  CMI  para  a
SMCAIS solicitando a contratação, pois a secretaria do Conselho (Beto)
detinha  experiência  com  documentos  e  não  foi  dada,  ao  CMI,
informações acerca desta necessidade.



Jocelaine colocou a ausência de prejuízo pela falta do ofício e que se a
contratação fosse viável ela teria ocorrido.

Voltando  à  questão  da  Unicamp,  não  havendo  condições  para  sua
contratação,  pensou-se  na  possibilidade  de  isso  ocorrer  com  o  ILC,
tendo  se  levado  isso  à  SMAJ  que  opinou  pela  impossibilidade  da
contratação,  vez  que o  objeto  é  licitável,  apontando  também recente
decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo contrária a este
tipo de contratação.

A  SMCAIS  e  o  CMI  reuniram-se  e  foi  informada  a  necessidade  de
abertura de um processo licitatório.

Jocelaine  informou  que,  pelo  trabalho  específico,  a  modalidade  de
licitação será a técnica e preço.

Haverá a elaboração de um projeto básico, que poderá ser feito com
interlocução entre a SMCAIS e o CMI.

Passada a palavra a Benedito Saga, ele iniciou com uma preocupação
em relação ao prazo para a ocorrência do projeto,  principalmente em
relação à CPFL.

Observou que Suely Trombeta Reis (anterior  vice-presidente do CMI)
ficou como coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) do diagnóstico,
mas que algumas informações não eram trazidas.

Dada a palavra à. Professora Maria Virgínia, ela iniciou sua fala dizendo
que ninguém trabalha em políticas públicas sem diagnóstico qualitativo e
quantitativo.

O diagnóstico deve partir  da base do quantitativo.  Faz parte  também
indicadores,  que podem ser  renda,  questões de saúde,  com quem e
onde os idosos vivem. Este é um indicador de extrema relevância.

Por outro lado, seria importante o diagnóstico dos serviços e da rede
socioassistencial,  de  saúde,  habitação  e  outras  políticas.  Deveria  se
analisar as áreas em que eles atuam.

Salientou que o valor de 500 mil reais talvez não seja suficiente para a
contratação do diagnóstico, ao que foi informado que haveria montante
maior de recursos no Fundo sem destinação direcionada. 

Feitas as explicações, abriu-se espaço para perguntas e considerações:

1. Raphael Tannus: parabenizou a explicação de Eliane Jocelaine,
salientando  a  importância  do  procedimento  licitatório  para  a
garantia  da  transparência  dos  trabalhos,  bem  como  a
necessidade de união entre sociedade civil e poder público para



se buscar o social.
2. Anderson Gonçalves: parabenizou a mesa e questionou o tempo

que  a  análise  do  diagnóstico  poderia  ter,  no  sentido  da
possibilidade  da  projeção  dos  dados  obtidos  para  o  futuro.
Colocou que, apesar do tempo necessário para a finalização do
diagnóstico, depois os caminhos ficarão mais fáceis, apontando, a
partir daí, a elaboração do Plano Municipal para, após, haver o
gasto dos recursos do FMPIC fundado em dados mais corretos.

3. Sandra Zampola: parabenizou os expositores, colocando que esta
reunião é um marco para o Conselho Municipal do Idoso. Apesar
de o processo ter sido moroso, não deve se permitir que ele pare,
devendo os envolvidos caminhar juntos.

4. Maria Virgínia Camilo:´ explicou que o diagnóstico é um retrato
momentâneo mas que pode fazer projeções. Ele vai dar diretrizes
para as políticas públicas, que vivem na emergencialidade. Deve
se ter planos de ações a curto, médio e longo prazo.

Em relação ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa, julgou preocupante o
dinheiro ficar parado, salientando que em alguns municípios os técnicos
devolvem  recurso  por  não  saber  gastar.  A  conselheira  Sílvia  Jeni
ponderou que nem sempre essa é a questão.

5. Lúcia Secoti: o Conselho Municipal do Idoso será o protagonista
do diagnóstico, sendo que ele deve partir de uma autoavaliação
deste  conselho.  Agradeceu  a  presença  dos  expositores  e  da
Secretaria de Assistência e reiterou que a documentação relativa
ao diagnóstico é também do Conselho Municipal do Idoso.

6. Eliane  Jocelaine:  em  relação  ao  tempo,  esclareceu  que   o
Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social da Secretaria
de Assistência tem por atribuição a elaboração do Projeto Básico
que  delineará  o  edital  para  a  licitação,  que  é  realizada  pela
Secretaria Municipal de Administração. O Projeto Básico tem dois
módulos:  técnica  e  preço.  No  primeiro  poderá  haver  a
participação  do  Conselho  e  dos  profissionais  para  que  se
apresente o que se quer da contratação. O segundo módulo é do
DGDS.  Após  a  elaboração  do  edital,  o  acompanhamento  do
processo licitatório é por meio do Diário Oficial.

Benedito  Saga  questionou  se  o  Instituto  de  Longevidade  comporá  o
processo,  ao  que  Eliane  Jocelaine  respondeu  que  não,  mas  que  as
propostas apresentadas poderão servir de referência.

7. Adriana Gatti: colocou que há clareza em relação à contratação,
mas que o processo deve ser acelerado pois idosos podem estar
morrendo  e  os  recursos  do  Fundo  estão  parados.  Trouxe  a
questão no sentido  de reflexão,  destacando que o  momento é
propício para se pensar as políticas.

8. Sílvia  Jeni:  destacou  que  tem  preocupação  em  relação  à
expectativa que se tem acerca do diagnóstico, já que ele é mais
um instrumento para compor os trabalhos do Conselho, mas não
é o único. Já há ações em várias políticas (e não somente na
assistência) que devem ser conhecidas.

9. Lúcia Secoti: houve dificuldade em se ter acesso às informações
do Grupo de Trabalho anteriormente constituído para pensar as



diretrizes do diagnóstico.

CONCLUSÕES

Eliane  Jocelaine  e  Maria  Virgínia  pediram  licença  para  se  retirar.
Terminando  as  discussões  a  respeito  da  elaboração  do  diagnóstico,
passou-se à pauta posterior. 

PAUTA   3)
CONSTITUIÇÃO DA

COMISSÃO

PROVISÓRIA DE

DIAGNÓSTICO

Passou-se  à  formação  da  Comissão  Provisória  de  Diagnóstico,
amparada no artigo 12 do Regimento Interno.
Perguntado quem poderia compô-la, manifestaram-se:

Poder Público:
Anderson – Secretaria de Segurança Pública
Edna  – Secretaria de Assistência
Regina – Secretaria de Educação
Miriam – Secretaria de Saúde

Sociedade Civil
Raphael – OAB
Maria Trovó – Pastoral do Idoso
Gabriel – OAB

Sandra Zampola colocou-se à disposição para ser colaboradora, bem
como Carolina Belo e Benedito Saga.

CONCLUSÕES

Ficou  acordado  que,  em  momento  posterior  à  presente  reunião,  os
membros  da  Comissão  definiriam  quem  seria  o  coordenador  e
passariam as informações para a publicação da composição final  em
Diário Oficial.

PAUTA  4)
INFORMES

GERAIS

Informe 1) Adriana Gatti  dará uma capacitação sobre os trabalhos da
Comissão de ILPI, tendo disponibilidade às segundas e terças-feiras no
período da tarde. Na próxima reunião ordinária será reiterado o convite e
confirmada a data para a capacitação.
Informe 2) Benedito Saga apresentou a associação de cuidadores que
participa  e  informou  os  próximos  dias  de  reunião  para  os  quiserem
comparecer: 01/09 e 03/10, às 14:00 horas, na sede da Afascom.  

CONCLUSÕES

Lúcia  Secoti  encerrou  a  reunião  às  dezesseis  horas  e  vinte  e  cinco
minutos  e,  nada  mais  tendo  para  o  momento  eu,  Mariana  Barão,
primeira-secretária, lavrei a presente ata que passa a ser assinada por
mim e pela vice-presidente do CMI.

Maria Lúcia Secoti Filizola – Vice-Presidente
Mariana Barão – 1ª Secretária


