
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo 
quarto dia do mês de setembro 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. Justificativa dos ausentes;

3. Leitura e aprovação da ata ordinária de 10/08/2015 e Ata Reunião Extraordinária
de 31/08/2015;

4. Deliberação acerca dos elementos que servirão de base para a construção dos
editais de chamamento dos recursos do FMPIC;

5. Devolutiva dos trabalhos desenvolvidos nas Comissões:

I – Políticas Públicas/Violências

II – Legislação e Registros;

III – Instituição de Longa Permanência Para Idosos – ILPI;

IV – Eventos;

V – Fundo Municipal da Pessoa Idosa – FMPIC;

VI – Comissão Provisória Eleitoral.

6. Eleição para Vacância do Presidente do CMI (representantes do poder público)

7. Informes Gerais

REUNIÃO 
PRESIDIDA POR

Miriam Nazaré Berling

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

FACILITADOR Sandra Margareth Zampola

SECRETÁRIO Sandra Margareth Zampola

CRONOMETRISTA Sandra Margareth Zampola

PARTICIPANTES

De  acordo  com  o  registro  do  livro  de  presença  do  Conselho,
participaram 30 (trinta) pessoas. Entre essas,10(dez)são conselheiros
titulares:  Miriam Nazaré  Berling,  Sílvia  Jeni  Luiz  Pereira  de  Brito,
Anicésio  Vieira  Caixeta,  Anderson  Gonçalves,  Maria  Lúcia  Secoti,
Alessandra Alves Bueno, Sandra Margareth Zampola, Eliane Márcia
Martins  Tortello,  Omar  Abel  Rodrigues  e  Paola  Bassoli  Costa. 05
(cinco)  Conselheiros  suplentes:  Mariana  Barão,  Edna  Lara,  Lúcia
Helena  Mendes,  Kleber  Rodolfo  Albino  Ferreira,  Maria  Aparecida
Trovó.  Contamos  com  a  presença  de  15(quinze)  convidados:
Benedito  Saga,  Ana  lidia  Puccini,  João  das  Graças  Silva,  Maria
Helena Nogueira, Ângela Bassora, Flávia Batista Fernandez, Adriana
Gatti, Antonio Pedro Rodrigues, Rosa Alice Brito, Euclides Anacleto
Filho, Sônia Maria de Souza Poppi, Moisés Lincoln Nadin,Vilda Maria
de  Oliveira,  Maria  da  Glória  Oliveira,  Tatiana  Colturato  Festi.A
funcionária administrativa Miriam Scremin.

1 – DISCUSSÃO Apresentação dos Presentes, conselheiros, suplentes e convidados.



2 – DISCUSSÃO
JUSTIFICATIVAS

ANTECIPADAS DE

AUSÊNCIA.

Justificaram  ausência  os  conselheiros:  Raphael  Jorge  Tannus,
Gabriel  Aparecido  de  Oliveira,  Carolina  Belo  Rodrigues  e  Flávia
Sakai.

3 – DISCUSSÃO

LEITURA DAS

ATAS

Leitura da Ata da Reunião Ordinária de 10/08/2015 foi lida passou por
correções  e  foi  aprovada.  Em  seguida  a  Ata  da  Reunião
Extraordinária de 31/08/2015.

CONCLUSÕES

Foram realizadas as correções necessárias no decorrer da leitura da
ata,  em  seguida  deu-se  a  aprovação  da  ata  pelo  colegiado.
Ocorreram  duas  abstenções  pelos  conselheiros:  Eliane  Márcia
Tortello e Paola Bassoli Costa, justificaram que não participaram das
reuniões anteriores.

4 – DISCUSSÃO

Deliberação
acerca dos

elementos que
servirão de base

para a
construção dos

editais de
chamamento dos

recursos do
FMPIC;

Mariana Barão conduziu este momento informando da deliberação 
acerca dos elementos que servirão de base para a construção dos 
editais. Para a deliberação já podemos trabalhar com os dados sim 
ou não para formular edital para novos projetos, através da base 
técnica e teórica que pode vir do diagnostico, mas vai demorar, porém
podemos ter esta base teórica da conferência, Secretarias Municipais
que dará o respaldo necessário para elaborar o edital.

Lucia Secoti necessitou se ausentar por motivos de doença familiar,
assumindo a conselheira suplente, Maria Aparecida Trovó.

CONCLUSÕES

Foi em votação sendo que todos os conselheiros presentes votaram a
favor de se trabalhar no edital para novos projetos.

5 – DISCUSSÃO

DEVOLUTIVA DOS

TRABALHOS DAS

COMISSÕES

Comissão  de  Políticas  Públicas:  Sandra  Zampola  informou que  o
encontro  mensal  de  setembro  não  ocorrerá  por  conta  da
“Capacitação dos Conselheiros” agendada para 21/09/2015 na Casa
dos Conselhos e que na semana seguinte ocorrerá a Conferencia
Estadual do Idoso em Águas de Lindóia, houve o comprometimento
de atender a demanda de análise caso haja;
Comissão  de  Legislação  e  Registro,  Segundo  Paola  houve  o
Encontro  dos  Alvarás  no  dia  20/08/2015.Esclareceu  ainda  que
quarenta e três entidades realizaram o pedido de registro. Estiveram
presentes no evento sessenta e cinco participantes. Sendo eles, oito
conselheiros,  vinte  convidados,  trinta  e  sete  representantes  de
entidades.  As solicitações de registros continuam sendo recebidas
pelo CMI. Existem pendências de documentos levantados na última
reunião  das  Comissões  realizadas  todas  as  quintas-feiras  as
14h30min. A coordenadora da Comissão, foi informada pelo DEVISA
que haverá uma nova resolução até novembro de 2015;
Instituições de Longa Permanência  para  Idoso/ILPI-Entidades:  Em
31/08/2015 por motivos de saúde a coordenadora Alessandra Alves
Bueno se desligou, no dia 09/09/2015 a comissão se reunirá para
eleger um novo coordenador. Adriana Gatti diz que os’’braços’’eram
os  voluntários,  esta  comissão  precisa  ser  fortalecida.  Miriam



Nazareth Berling prefere entender que este Conselho Municipal do
Idoso carece de comissões mais fortalecidas;
Comissão de Eventos: Precisa de planejamento para fomentar  as
ações;
Comissão  Fundo  Municipal  da  Pessoa  Idosa   –    FMPIC:  Mariana
apresentou a planilha, o saldo atual R$ 3.840.834,31(três milhões,
oitocentos e quarenta mil, oitocentos e trinta quatro reais e trinta e
um centavos);
Comissão Provisória Eleitoral:  Na ausência da coordenadora Lúcia
Secoti, Anderson apresentou a alteração do cronograma, bem como
o  edital  e  as  datas.  O  Processo  Eleitoral  foi  simplificado  para
melhorar a participação dos usuários.

6 – DISCUSSÃO

Eleição para
Vacância do

Presidente do
CMI

(representantes
do poder público)

Eleição para vacância,  conforme o regimento interno a vaga é do
poder público para assumir a presidência do Conselho Municipal do
Idoso. Único candidato foi o Anderson Gonçalves.

CONCLUSÕES

Por unanimidade o Sr. Anderson Gonçalves foi aclamado presidente,
sendo que a transição foi marcada para o dia 17/09/2015 as 10:00 h
no Conselho Municipal do Idoso.

7 – DISCUSSÃO

Informes
Gerais

Kleber: No período de 07 a 11/10/2015 ocorrerão os Jogos Abertos
do Idoso, estado todo se reunirá em Campinas, importante lembrar
que temos idosos ativos.
Informamos que a XIV Conferência Estadual do Idoso que ocorrerá
de  28,29  e  30  de  setembro  de  2015  em  Águas  de  Lindoia  e  o
transporte e estadia estão confirmados.
Saga:  informa  que  fica  feliz  de  ter  um  representante  jovem  no
conselho, vai fazer a diferença. O evento ‘’Idoso é uma Realidade’’
ocorre  em  22/10/2015,  aberto  o  convite  aos  conselheiros  e  ao
presidente.  Na  gestão  anterior  foi  deliberado  recursos  sem
diagnostico.
Convite  para  Capacitação  dos  conselheiros  no  dia  21/09/2015  as
14:00 h na sala de NA, convidada Adriana Gatti.

CONCLUSÕES

Miriam encerrou a reunião às dezesseis horas e quinze 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                           Sandra Margareth Zampola
          Presidente                                                    2ªsecretaria
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