
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo nono dia do
mês de outubro de 2015, na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 

Centro – Campinas/SP, tendo como horário de início às 14h15.
    Pauta publicada no Diário Oficial do Município em: 16/10/2015

1. Apresentação dos presentes;
2. Justificativa dos Ausentes;
3. Leitura e Aprovação da Ata Ordinária de 14.09.2015;
4. Devolutiva das Comissões Permanentes e Provisórias;
5. Aprovação do Registro de Entidades;
6. Deliberação para criação do site do Conselho Municipal do Idoso;
7. Palestra sobre ''Controle Social '';
8. Informes Gerais.

  

REUNIÃO PRESIDIDA POR Anderson Gonçalves

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

FACILITADOR Maria Lúcia Secoti Filizola

SECRETÁRIO Maria Lúcia Secoti Filizola

CRONOMETRISTA Não houve

PARTICIPANTES

De  acordo  com  o  registro  do  livro  de  presença  do  Conselho,
participaram 23 (trinta) pessoas:
Entre  essas,10(onze)  são  conselheiros  titulares:  Ademir  Pavani
(Secretaria  Cultura), Adriana  Mendes  (EMDEC), Alessandra  Alves
Bueno(Lar  Sã  Doutrina),  Anderson  Gonçalves  (Secretaria  de
Segurança),  Anicésio  Vieira  Caixeta  (Secretaria  de  Infraestrutura),
Eliane  Márcia  Martins  Tortello  (Gabinete  do  Prefeito),  Maria  Lúcia
Secoti  Filizola  (Pastoral  da  Pessoa  Idosa),  Omar  Abel  Rodrigues
(Associação de Parkinson),  Raphael Jorge Tannus (OAB Campinas),
Sílvia Jeni Luiz Pereira de Brito (SMCAIS).
 Sendo  05  (cinco)  Conselheiros  suplentes:  Flávia  Sakai  (Progen),
Carolina Belo Rodrigues (Secretaria da Saúde), Edna Lara (SMCAIS),
Lúcia  Helena  Mendes  (Lar  da  Amizade),  Vilma  Alves  da  Silva
(Secretaria  Educação)  Contamos  com  a  presença  de  08(oito)
convidados: Alcino Vilela (CONDEMA),  Ana Lídia M. Puccini.(FEAC),
Antonio Pedro Rodrigues(Assessor do gabinete da SMCAIS), Benedito
Saga  (Espaço  Maria  Monteiro),  Daniela  Watanabe  (CRAMI),  José
Claudio  Mendes  (Universidade  –  Unicamp),  Maria  Helena  Nogueira
(Usuária) Lúcia Rosiane Siqueira Palmieri (Casa do Idoso e da Idosa).
As funcionárias do administrativo Cleide Rafael e Miriam Scremin.

1 – DISCUSSÃO

APRESENTAÇÃO DOS

PRESENTES

Como de costume os conselheiros titulares e suplentes, convidados e
funcionários,  se  apresentaram.  O  presidente  Anderson  Gonçalves
comentou que essa é a primeira reunião que preside na função de
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Presidente do Conselho Municipal do Idoso.

2 – DISCUSSÃO

A. JUSTIFICATIVAS 
ANTECIPADAS DE

AUSÊNCIA.

Justificaram  ausência  antecipadamente  os  conselheiros:  Maria
Aparecida Trovó (Pastoral da Pessoa Idosa), Miriam Nazareth Berling
(Secretaria da Saúde), Sandra Margareth Zampola (Progen),Reinaldo
Aparecido Domingo(Secretaria de Habitação),Mariana Barão(Gabinete
do Prefeito),Regina Celi da Silva Rocha(Secretaria de Educação),Paola
Bassoli Costa(Secretaria de Assuntos Jurídicos).

CONCLUSÃO Não houve justificativas após a realização da assembleia.

3 – DISCUSSÃO

LEITURA DA ATA DE 
14/09/2015

A  Ata  da  Reunião  Ordinária  de  14/09/2015  foi  lida  passou  por
correções e foi aprovada. 

CONCLUSÕES

Foram realizadas as correções necessárias no decorrer da leitura da
ata, em seguida deu-se a aprovação da mesma, pelo colegiado. Como
despendeu-se muito tempo para leitura, correções e aprovação da ata,
os  conselheiros  e  demais  participantes  sugeriram  mudanças
relacionadas a dinâmica utilizada atualmente. O conselheiro Raphael
Jorge  Tannus  sugeriu  que  a  ata  fosse  redigida  no  decorrer  da
assembleia. Ao final dos trabalhos, esse documento seria impresso e
assinado,  pelos  presentes.  O  convidado  José  Claudio  Mendes
corroborou  com  a  ideia  apresentada.  Outra  sugestão,  trazida  pela
conselheira Sílvia Jeni Luiz Pereira de Brito foi que ata não seja mais
lida  na  assembleia,  mas  que  seja  encaminhada  para  todos
conselheiros  com  antecedência  para  leitura  e  levantamento  dos
possíveis apontamentos. Na assembleia sejam apresentados somente
as correções a serem realizadas para aprovação.

4 – DISCUSSÃO

DEVOLUTIVA DAS 
COMISSÕES 
PERMANENTES E 
PROVISÓRIAS

I  –  Políticas  Públicas/Violências:  A  devolutiva  foi  realizada  pela
conselheira  Flávia  Sakai  (PROGEN)  a  pedido  da  coordenadora  da
comissão  Sandra  Margareth  Zampola  que  não  pode  comparecer  a
referida  assembleia.  Informou  que  a  próxima  reunião  será  dia
26/10/2015, às 14 h, no Conselho e que o plano de trabalho não foi
aprovado pela comissão. Serão chamados para nova deliberação.

II – Legislação e Registro: A coordenadora da comissão, Paola Bassoli
é a única conselheira que integra essa comissão e com a ausência
dela; da assistente social Lia Perrella, afastada por questão de saúde,
que  a  auxilia  e  do  voluntário  José  Alberto  Macedo  Nogueira  não
tivemos o relato dos trabalhos nessa ordinária. 

III – Instituição de Longa Permanência Para Idosos – ILPI;

A conselheira Edna Lara, integrante da comissão, informou que não
houve reunião da comissão e por esse motivo não foi definida a nova
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coordenação.  A comissão,  portanto,  segue sem definição quanto ao
assunto.  A  pedido  do  colegiado  informou  os  atuais  integrantes:
Alessandra Alves Bueno (Lar Sã Doutrina),Camila Cristina Franco (Lar
Sã  Doutrina),  Magda  T.  Ferraz  Seixas(Lar  da  Amizade)  e  ela.  O
presidente, Anderson Gonçalves comentou que ela está apta a assumir
a  função.  A vice-presidente,  Maria  Lúcia  Secoti  Filizola,  ressaltou  a
importância  dessa definição,  e  lembrou que essa questão deve ser
resolvida  pelos  integrantes  da  referida  comissão.  O  conselheiro
Raphael  Jorge  Tannus  lembrou  da  capacitação  que  houve  em
21/09/2015, ministrada pela assistente social Adriana Gatti, destinada a
todos conselheiros,  onde foi  esclarecida  a grande preocupação dos
conselheiros que não são profissionais da área da assistência social e
temem não estarem aptos a realizarem visitas às Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs).  A etapa da visita às entidades da
sociedade  civil,  pelos  conselheiros,  é  o  terceiro  passo  dentro  do
processo  de  Registro  solicitado  pelas  mesmas.  A conselheira  Edna
Lara frisou que os conselheiros podem e devem participar das visitas. A
conselheira  Adriana Mendes salientou a importância dessa vivência.
Para ela  que atua na educação de trânsito,  essa experiência a fez
aproximar e entender mais as questões relacionadas ao idoso, trazidas
pelos conselheiros. Além do meu crescimento pessoal, ajudou-me nas
deliberações que tenho que tomar na função de conselheira. A próxima
reunião está agendada para o próximo 13 de novembro.

IV  –  Eventos:  Flávia  Sakai,  coordenadora  da  comissão  convidou  a
todos para participarem do XV Encontro de Corais, a ser realizado no
Clube Fonte São Paulo, dia 20 de outubro, às 13h30. O presidente,
Anderson Gonçalves, comentou que no dia 22 de outubro, com início
às 8 h, participará do evento em homenagem ao Dia da Pessoa Idosa
denominado “Idoso: uma realidade” no Espaço Cultural Maria Monteiro,
no  bairro  Padre  Anchieta.  Apresentará  os  dados  da  Conferência
Municipal, realizada em maio. 

V – Fundo Municipal da Pessoa Idosa – FMPIC: Com a ausência da
coordenadora Mariana Barão, o conselheiro integrante da comissão e
presidente do CMI, Anderson Gonçalves, fez a devolutiva informando
que  o  Conselho  já  recebeu  algumas  respostas  aos  ofícios
encaminhados  as  secretarias  municipais.  Falou  da  sugestão
apresentada  pela  vice-presidente  Maria  Lúcia  Secoti  Filizola,  em
reunião  de  diretoria,  de  ser  encaminhados  ofícios  as  entidades  da
sociedade  civil.  Como  critério,  foi  decido  que  as  entidades  da
sociedade  civil  que  serão  encaminhados  ofícios  são  aquelas  que
integraram  o  CMI  na  gestão  anterior  e  na  gestão  atual.  Definiu-se
também que a comissão determinará um dia para plantão, objetivando
coletar contribuições de entidades e/ou usuários como elementos que
servirão de base para a construção dos editais de chamamento dos
recursos  do  FMPIC,  além  das  sugestões  apresentadas  pelo  poder
público, através das secretarias municipais e as deliberações da VII
Conferência  Municipal.  A vice-presidente,  Maria  Lúcia Secoti  Filizola
acrescentou que o conselho está aguardando a ata da reunião de rede,
organizada  pelo  Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência
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Social(CREAS),  da  região  noroeste,  em  03/09/2015,  na  qual  ela
representou o Conselho Municipal do Idoso, bem como o levantamento
feito  detalhadamente  pela  equipe.  Na  sua  opinião,  a  reunião
mencionada acima foi muito bem organizada e proveitosa. Participaram
profissionais  de  diversas  entidades  que  trouxeram  contribuições
riquíssimas da realidade de suas atuações. Os dados apresentados e a
experiência  de  quem atua  no  território,  com certeza  são  elementos
indispensáveis buscado pela comissão na construção dos editais de
chamamento, enfatizou.

Valor do Fundo Municipal  do Idoso – FMPIC: R$ 3.811.765,72 (três
milhões, oitocentos e onze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e
setenta e dois centavos)

VI – Comissão Provisória Diagnóstico – O coordenador da comissão,
Raphael  Jorge  Tannus,  iniciou  sua  devolutiva  esclarecendo  que  o
documento apresentado pelo Grupo de Trabalho, da gestão anterior, de
maneira  alguma  será  desconsiderado.  Informou  que  já  houve  a
primeira reunião em 05/10/2015. Relatou que tem buscado acrescentar
outras  bases  para  compor  as  perguntas  norteadoras  do  edital  tais
como: informações do judiciário. A conselheira Sílvia Jeni Brito falou
que a proposta já está pronta. O coordenador da comissão argumentou
que cabe a referida comissão levantar os critérios. Os dados das fontes
oficiais  (IBGE,  Ipea  e  outros)  são  importantes  e  compõem  esse
material. É preciso também identificar os territórios mais vulneráveis,
as violações de direitos que atingem nossa população. A convidada
Maria  Helena Nogueira  disse que a Secretaria de Saúde tem dados
atualizados.  Benedito  Saga  mostrou  a  proposta  construída  em
dezembro de 2013. Na oportunidade ele presidia o Conselho Municipal
do Idoso e relembrou o aporte realizado pela CPFL e citou mais uma
vez  que  só  recentemente  soube  da  necessidade  do  ofício  que  o
conselho  deveria  ter  encaminhado  para  Secretaria  Municipal  de
Cidadania,  Assistência  Social  e  Inclusão  Social  –  SMCAIS,  para
oficialmente  a  secretaria  iniciar  processo  do  diagnóstico.  Raphael
Tannus explicou que o diagnóstico é um somatório de dados e está
preparando um relatório para apresentar para ao Conselho.

VII – Comissão Provisória Eleitoral – A comissão é coordenada pela
vice-presidente do CMI, Maria Lúcia Secoti Filizola. Foi relatado que o
Edital  de  Eleição  de  Vagas  Remanescentes  da  Sociedade  Civil  foi
publicado e as inscrições estão abertas desde 15/10/2015 e irão até
dia 04/11/2015. A Assembleia Eletiva será em 23/11/2015 se houver
candidatos. Em virtudes de algumas indagações levantadas dentro da
comissão,  houve  a  necessidade  de  agendar  reunião  com  a
procuradoria da SMCAIS visando entendimento e diretrizes de como
resolvê-las.  Após  debaterem os  membros  da  comissão  entenderam
que  poderiam  dar  continuidade  ao  processo  enquanto  aguarda
definições sobre as questões apresentadas. Em momento oportuno e
com embasamento apresentarão à colegiada. Por esse motivo, o edital
só foi publicado em 14/10/2015.

CONCLUSÕES A ausência da coordenadora da Comissão de Legislação e Registro 
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trouxe um pouco de preocupação, pois a diretoria não foi informada e 
desenvolveu o planejamento da Aprovação de Registro de Entidade 
conforme processos anteriores.

5 – DISCUSSÃO

APROVAÇÃO DO REGISTRO 
DE ENTIDADES

Sem a presença da comissão de Legislação e Registro o início foi um
pouco apreensivo. A entidade estava representada pela conselheira
Alessandra  Alves  Bueno.  O  conselheiro  Raphael  Jorge  Tannus
colocou  que  sem a  presença  da  coordenadora  e/ou  membros  da
comissão ele  entenderia  que esse item da pauta não poderia  ser
votado,  pois  não  tínhamos dados  suficientes.  A conselheira  Maria
Lúcia  Secoti  Filizola,  como  integra  a  diretoria  lembrou  que  a
coordenadora Paola Bassoli enviou um e-mail em 10 de setembro de
2015,  às 18:32:43,  solicitando a inclusão na pauta da assembleia
ordinária do mês de outubro, a deliberação do registro da entidade
Lar Beneficente Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Foi pedido pelo
conselheiro  Raphael  Jorge Tannus que conste nessa ata o e-mail
citado  acima  e  uma  cópia  do  mesmo  será  anexado  a  esse
documento. Após a leitura do e-mail, deu-se a votação do assunto
em pauta. O presidente, Anderson Gonçalves abriu a votação e o
resultado foi o seguinte. 10(dez) conselheiros votaram A FAVOR da
aprovação do registro da entidade mencionada acima e houve duas
ABSTENÇÕES. 

CONCLUSÕES
A entidade  Lar  Beneficente  Sã  Doutrina  Espiritual  do  Sétimo  Dia
recebeu o Registro no Conselho Municipal do Idoso.

6 – DISCUSSÃO

DELIBERAÇÃO PARA 
CRIAÇÃO DO SITE DO 
CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO)

A proposta  foi  apresentada  pelo  presidente  Anderson  Gonçalves
falando  que  fomos  cobrados  pelos  usuários  sobre  esse  assunto.
Reclamando que estão sem acesso as informações do Conselho. Em
seguida disse que a proposta foi trazida pela vice-presidente, Maria
Lúcia Secoti Filizola, em reunião da diretoria. A conselheira comentou
que desde o início da gestão tem procurado sanar essa questão.
Falou que em reunião da diretoria do CMI, no primeiro semestre, com
a secretaria  Janete Valente da Secretaria Municipal  de Cidadania,
Assistência e Inclusão Social e equipe o CMI já havia levado essa
demanda. Num outro momento, em reunião no início do ano, com o
secretário  de  Assuntos  Institucionais  Wanderley Almeida  e  demais
conselhos do município essa questão foi apresentada, salientando a
dificuldade que os cidadãos têm em acessar informações não só do
Conselho  Municipal  do  Idoso,  mas  dos  conselhos  de  uma  forma
geral. Como não houve solução pelos caminhos enveredados é que
sugiro o desenvolvimento de um web site para o CMI utilizando o
recurso do Fundo Municipal do Idoso – FMPIC. A conselheira Sílvia
Jeni Brito, trouxe a possibilidade de utilizar software livre – citou a
Secretaria do Verde – Banners Teia da Cidadania e completou que o
administrativo  do  Conselho  poderia  fazer  a  alimentação.  A
conselheira Maria Lúcia Secoti Filizola, se mostrou preocupada com
essa sugestão, pois teme que a equipe não consiga abarcar mais
essa função,  fazendo  com que a  alimentação  do site  não  seja  a
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contento. O convidado José Claúdio Mendes acha essa possibilidade
interessante também e disse que tem conhecimento de empresas
que utilizam software livre. O conselheiro Anderson Gonçalves, falou
dos  serviços  da  Informática  de  Municípios  Associados  S/A (IMA)
como possível  caminho.  A conselheira  Maria  Lúcia Secoti  Filizola,
comentou que como eles trabalham por ordem de serviço a demanda
muitas vezes pode ficar emperrada. 

CONCLUSÕES

O presidente colocou em votação e por UNANIMIDADE foi aprovado
o  desenvolvimento  do  web  site  do  Conselho  Municipal  do  Idoso.
Também ficou deliberado que na próxima ordinária a diretoria trará
mais  informações  sobre  as  sugestões  apresentadas  pelos
conselheiros. 

7 – DISCUSSÃO

PALESTRA SOBRE 
CONTROLE SOCIAL 

Desde do início da gestão, a conselheira Sílvia Jeni  Brito tinha se
colocado à disposição da diretoria para falar sobre o assunto. 
A participação da sociedade civil na elaboração, acompanhamento e
verificação das ações de gestão pública. Discorreu sobre assunto e a
importância  dos  conselheiros  assimilarem  o  conceito  do  tema
abordado.

CONCLUSÕES

Ficou  de  salvar  a  apresentação  em  PDF  e  enviar  para  endereço
eletrônico do Conselho Municipal do Idoso, ressalvando que deve ser
respeitado a autoria do material. O material enviado será anexado a
ata e encaminhado a todos conselheiros.

8- DISCUSSÃO

INFORMES GERAIS

O  visitante  Alcino  Vilela  que  fez  o  convite  para  que  todos  os
conselheiros  participem  do  Fórum  de  Conselheiros  Municipais  e
Movimentos Sociais que será dia 09/11/2015, segunda-feira, às 19 h,
no Salão do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil – Rua
Barão de Jaguara,704 Centro – Campinas-SP. Este Fórum está sendo
organizado para: Compartilhar os desafios e as demandas de cada
área; fomentar a reflexão e o debate a respeito de temas polêmicos
do cotidiano; desenvolver ações de conscientização da população e
realizar ações conjuntas para melhorias das políticas públicas para a
cidade. 
Em razão do horário avançado, o presidente do Conselho Municipal
do Idoso, Anderson Gonçalves, não deu a devolutiva da Conferência
Estadual do Idoso, que será feita na próxima reunião ordinária.

ENCERRAMENTO

O presidente Anderson Gonçalves encerrou a reunião às dezessete
horas e trinta e cinco minutos e nada mais tendo para o momento eu,
Maria  Lúcia Secoti  Filizola,  na ausência da primeira e da segunda
secretária lavrei a presente ata que passa a ser assinada por mim e
pelo Presidente do Conselho Municipal do Idoso. Campinas, 05 de
novembro de 2015.

Anderson Gonçalves                                 Maria  Lúcia Secoti Filizola
          Presidente                                                    Vice-presidente
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