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

Pauta: 1. Apresentação dos presentes; 

      2. Justificativa dos ausentes; 

      3. Apontamentos e Aprovação da Ata; 

      4. Devolutiva das Comissões; 

      5. Discussão das propostas e definição de prioridades para financiamento de projetos com 
recursos do FMPIC; 

           6. Informes Gerais. 

 REUNIÃO 

PRESIDIDA POR 
Anderson Gonçalves 

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

FACILITADOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECRETÁRIO Maria Lúcia Secoti 

CRONOMETRISTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PARTICIPANTES 

De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, participaram 22 
(vinte e duas) pessoas. Entre essas, 09 (nove) conselheiros titulares: Adriana 
Mendes, Miriam Nazaré Berling, Anicésio Vieira Caixeta, Anderson Gonçalves, 
Maria Lúcia Secoti, Alessandra Alves Bueno, Eliane Márcia Martins Tortello, 
Omar Abel Rodrigues e Paola Bassoli Costa. Os  05 (cinco) Conselheiros 
suplentes presentes são os seguintes: Carolina Belo Rodrigues, Edna Lara, 
Lúcia Helena Mendes, Kleber Rodolfo Albino Ferreira e Flávia Sakai. 
Contamos com a presença de 07 (sete) convidados: Erna Wesmann, Antônio 
Pedro Rodrigues, Fernanda estagiária de Serviço Social na SMCAIS, Maria 
Socorro, Sônia Maria de Souza Poppi, Moisés Lincoln Nadin e José Claudio 
Mendes. Também esteve presente a estagiária administrativa Cleide Rafael, 
assessorando nos dispositivos multimídia. 

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

2 – DISCUSSÃO 
JUSTIFICATIVAS 

DOS AUSENTES. 

Justificaram ausência os conselheiros: Raphael Jorge Tannus, Gabriel 
Aparecido de Oliveira, Sílvia Jeni Luiz Pereira de Brito, Sandra Margareth 
Zampola, Mariana Barão, Maria Aparecida Trovó. 

 

3 – DISCUSSÃO 
APONTAMENTOS E 

APROVAÇÃO DA 

ATA 

Antes da leitura, a diretoria justificou o atraso no envio da referida ata. Após, a 
Ata da Reunião Ordinária de 19/10/2015 foi lida, passou por correções e foi 
aprovada pelo colegiado. Durante a leitura, no trecho que tratava da aprovação 
do registro da entidade Lar Sã Doutrina, a Coordenadora da Comissão de 
Legislação e Registro, que justificou a ausência na reunião anterior, fez 
oportuno o esclarecimento de que toda a documentação exigida foi 
apresentada pela entidade e comprovada durante todo o processo, o qual 
tramitou pelas três diferentes Comissões do Conselho que participam da 

análise do processo de registro (incluindo a visita in loco na entidade), as quais 

apresentaram pareceres favoráveis, sugerindo o deferimento do registro para a 

entidade. Estranhou o fato da pasta da entidade não ter sido enviada na 

Assembleia anterior de deliberação do registro pois, assim como as demais, a 



pasta com toda documentação da entidade não fica com a Comissão de 
Legislação e Registro e permanece no arquivo do CMI, onde se encontra à 
disposição de todos os conselheiros. 

CONCLUSÕES A ata foi aprovada por aclamação. 

4 – DISCUSSÃO 
DEVOLUTIVA DAS 

COMISSÕES 

Comissão de Eventos - Flávia Sakai, coordenadora da Comissão, passou a 
palavra para Dona Erna, responsável pelas articulações e organização do 
evento "Encontro de Corais da Terceira Idade". Antes de falar sobre a XV 
edição do evento, realizado no dia 20/10/2015, Dona Erna relembrou os 15 
anos de história do Encontro de Corais, relatando para os demais 
conselheiros, com riqueza de detalhes, a história do evento e sua relação com 
o Conselho Municipal do Idoso. Por fim, Dona Erna disse algumas palavras de 
incentivo aos conselheiros que desejam executar atividades e encontram 
dificuldades, falou da importância dos voluntários e que nunca deve-se desistir 
dos objetivos. Após espontâneos e calorosos aplausos, solicitou que o 
Conselho Municipal providencie uma carta de agradecimento a Unimed, 
parceira fundamental na organização e execução do evento. Anderson 
Gonçalves falou de sua participação nos eventos "Encontro de Corais da 
Terceira Idade" e "Idoso: Uma Realidade", falou que esse último foi realizado 
no Espaço Cultural Maria Monteiro no dia 22/10/2015 e que, em ambos os 
eventos, pode visualizar a materialização do idoso como protagonista social. 

Comissão de Legislação e Registro - Paola iniciou a devolutiva falando que 

as reuniões da comissão ocorrem todas as quintas-feiras às 14:30. Após, falou 
da continuidade das análises das solicitações de registros; da iniciativa da 
comissão em ampliar os registros no CMI com as seguintes ações: reunião 
com membros da Vigilância Sanitária que forneceram uma relação de ILPIs e 
clínicas geriátricas do Município, regularizadas ou em processo de 
regularização naquele órgão, onde verificou-se que 64 (sessenta e quatro) 
dessas ainda não solicitaram o registro no Conselho Municipal do Idoso; do 
pedido feito pela Comissão à Diretoria para que enviem cartas a essas 64 
entidades convidando-as a se registrarem no CMI; do pedido feito pela 
Comissão à Diretoria para que oficiem a SMCAIS para informar a relação das 
entidades cofinanciadas pela Secretaria que atuem com a pessoa idosa, para 
que a mesma ação seja com essas entidades. A Coordenadora trouxe a 
informação de que as licenças de funcionamento emitidas pela Vigilância 
Sanitária são basicamente para ILPIs e clínicas geriátricas, os demais serviços 
de assistência social que não possuem alojamento/acolhimento institucional, 
como por exemplo os centro de convivência, não precisam passar pelo mesmo 
processo, estes casos (após realização de visita pelo órgão) são passíveis de 
um "cadastro" cujo processo é simplificado e emitido um documento 
equivalente a licença de funcionamento, porém, não é necessário sua 
revalidação. Com relação aos trabalhos da legislação, a Comissão já vem 
trabalhando as alterações da lei de criação do Conselho e seu Regimento 
Interno, em parceria com representantes da OAB. 
Comissão Provisória Eleitoral - Lucia Secoti falou que o prazo para as 
inscrições dos candidatos terminou em 04/11/2015, que a Comissão se reuniu 
na quinta-feira (05/11) à tarde e sexta-feira (06/11) pela manhã para análise 
das candidaturas. Falou da disponibilidade de vagas e do cronograma que 
deverá ser cumprido pela Comissão. Falou que no dia 18/11 deve ser 
publicado o resultado final das candidaturas e a eleição ocorrerá no dia 23/11, 



em reunião extraordinária. O conselheiro Omar questionou o número de vagas 
e a divisão por seguimento, a Coordenadora respondeu que são duas vagas 
titulares para profissional ou órgão de classe, três vagas titulares para usuário 
ou entidade que o represente e o mesmo número dos respectivos suplentes. 
Lucia convidou a todos dizendo da importância na participação, haja vista que 
o número de inscritos é maior do que o número de vagas. Concluiu dizendo 
que eventuais dúvidas serão discutidas pela Comissão sob a luz do Edital e 
respondidas formalmente. 
Instituições de Longa Permanência para Idoso/ILPI-Entidades - Edna falou 
da reunião realizada no dia 04/11, nessa reunião ela foi eleita a Coordenadora 
da Comissão. Após, falou do esvaziamento da Comissão e disse que queria 
aproveitar o momento para sensibilizar os presentes para a necessidade de 
participação. Mencionou que essa comissão já teve, em momento passado, a 
importante participação de convidados e que eles são fundamentais nessa 
construção. Convidou a todos para participar da próxima reunião às 14:00 
horas do dia 13/11. Disse ser importante, também, a participação de algum 
membro da saúde para compor a Comissão. Falou que, dentre as coisas que 
foram discutidas, além das visitas a comissão precisa elaborar um 
planejamento para o próximo ano, bem como divulgar o material criado ao 
longo de dois anos por esta Comissão, apresentando um protocolo de 
funcionalidade. 
Comissão Provisória de Diagnóstico - Na ausência do coordenador, 
Raphael Jorge Tannus, Anderson disse que a devolutiva ficaria para a próxima 
reunião. Disse ainda que um material estava sendo elaborado pela Comissão e 
será apresentado pelo Coordenador. Kleber solicitou informações sobre o 
andamento dos trabalhos na referida Comissão e acesso ao material que já foi 
elaborado, haja vista que ele enviou um e-mail para a Comissão com 
sugestões de dados importantes para a Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer e não teve resposta. Anderson respondeu explicando que a Comissão 
está fazendo um trabalho preliminar e que nada está pronto ainda, sendo 
assim, a resposta do e-mail ainda será concedida. O presidente esclareceu 
que a proposta deverá ser aprovada em assembleia antes de qualquer 
encaminhamento, além disso, se comprometeu a enviar e-mail para todos os 
conselheiros avisando o dia e horário da próxima reunião da Comissão. Paola 
questionou quanto ao fato de a gestão anterior já ter aprovado um modelo 
desejado de diagnóstico e, agora, na nova gestão, o assunto está sendo 
novamente tratado. Anderson disse que não se trata de desconstituir o 
trabalho realizado em períodos anteriores, mas incorporar novos elementos na 
proposta. Lúcia finalizou a discussão dizendo que o assunto foi superado em 
reunião extraordinária do dia 31/08/2015 e que a ata está disponível para os 
conselheiros buscarem maiores esclarecimentos sobre o diagnóstico. 
Comissão de Políticas Públicas - A Coordenadora Justificou ausência e 
nenhum outro membro da Comissão quis se manifestar. 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa – FMPIC - A Coordenadora Justificou 
ausência. Anderson, que também é membro da Comissão, disse que o item 
seguinte da pauta do dia iria contemplar a devolutiva da Comissão. O saldo do 
Fundo em outubro foi de R$ 3.782.839,95 (três milhões, setecentos e oitenta e 
dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos). 
 

Lucia pediu fala para oferecer uma devolutiva de assunto pendente da reunião 



anterior, a criação do site do Conselho. Disse que o site do Conselho Municipal 
do Idoso de Salto utiliza "Wordpress", que é um software livre, assim, foi 
realizado contato para saber como foi criado e qual o custo. Lucia apresentou 
a resposta da empresa ORION, que elabora o site gratuitamente, com o custo 
apenas referente a taxa mensal de administração e hospedagem, R$ 65,00 
(sessenta e cinco reais). 

CONCLUSÕES 

O Conselho deverá providenciar os seguintes encaminhamentos: Carta de 
agradecimento para a Unimed; Ofício de convite para as entidades se 
registrarem no Conselho; Consulta a SMCAIS sobre as entidades que atendem 
a população idosa que a Secretaria possui cadastro; Comunicado ao 
Coordenador da Comissão de Diagnóstico para enviar email convidando todos 
os conselheiros para a próxima reunião e disponibilizando o material que já foi 
elaborado; 

 
5 – DISCUSSÃO 
DAS PROPOSTAS E 

DEFINIÇÃO DE 

PRIORIDADES PARA 

FINANCIAMENTO DE 

PROJETOS COM 

RECURSOS DO 

FMPIC  

Anderson Gonçalves iniciou o cumprimento deste item da pauta dizendo que 
os conselheiros, mais cedo ou mais tarde, deverão deliberar em relação aos 
recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPIC. Disse que essa 
competência é definida na Lei de Criação do Conselho e também na Lei de 
Criação do Fundo. Em seguida, questionou os conselheiros sobre quais as 
informações que estão disponíveis para fundamentar essa importante 
deliberação. Após os questionamentos, iniciou a apresentação de uma série de 
informações sobre as limitações para a tomada de decisão do Conselho 
enquanto órgão deliberativo. Superada a apresentação das limitações, foi 
proposto para os conselheiros a leitura dos dados e diretrizes relativos à VII 
Conferência Municipal, bem como das respostas das secretarias municipais 
quanto ao questionamento enviado pela Comissão do FMPIC. Na 
oportunidade, Anderson lembrou que a ideia é que os conselheiros tomem 
ciência da amplitude da política pública voltada ao idoso antes de qualquer 
deliberação. Durante a apresentação surgiram dúvidas e discussões. 

CONCLUSÕES 

Os conselheiros deverão ter contato com os seguintes dados: 1) Relatório da 
VII Conferência Municipal; 2) Respostas das secretarias municipais sobre qual 
a política pública que desenvolveria com recursos do FMPIC; 3) Respostas das 
entidades que compõe o Conselho nesta gestão e na anterior; 4) Relatório do 
CREAS noroeste. A diretoria deverá viabilizar a metodologia para definição de 
prioridades por parte dos conselheiros. 

6 – DISCUSSÃO 
Informes Gerais 

Paola informou da vaga de emprego para assistente social no centro de 
convivência Reviver, que fica em Barão Geraldo,. Paola forneceu o telefone 
para contato com a Vera (responsável no local); Eliane Márcia falou do 
lançamento da campanha Leão Solidário e sugeriu que a Comissão do FMPIC 
se aproxime mais da Comissão do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente para fortalecimento das ações; Lúcia Secoti trouxe a devolutiva da 
Conferência Estadual, ocorrida nos dias 28, 29 e 30 de setembro, falou sobre o 
aproveitamento dos eixos de discussão e dos cinco delegados eleitos para a 
Conferência Nacional; Omar informou da palestra com a psicóloga Dr. Clara, 
no dia 21/11/2015 às 13:30 que tratará do tema "O Parkinsoniano do Século 
XXI e a Importância de seu Cuidador", no salão de festas da Paróquia da 



Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, no Bairro Nova Europa. 

CONCLUSÕES A Comissão do Fundo buscar maior proximidade com o FMDCA 

FINAL 

Nada mais tendo para o momento, Anderson encerrou a reunião às dezesseis 
horas e trinta e cinco minutos e o mesmo lavrou a presente ata, a qual passa a 
ser assinada por ele. Como material complementar, estão disponíveis o 
arquivo contendo a reunião em áudio e o arquivo contendo a apresentação em 
PowerPoint, utilizada na reunião. 
 
Anderson Gonçalves-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Campinas 

 


