
 

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo quarto 
dia do mês de dezembro 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. Posse dos conselheiros eleitos na última reunião extraordinária 
4. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 
5. Demonstrativos financeiros do FMPIC 
6. Devolutiva das Comissões 
7. Apresentação  do balanço de 2015 e planejamento de2016 
8. Informes gerais 

 

 
 

REUNIÃO PRESIDIDA 

POR 
Anderson Gonçalves 

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

FACILITADOR Não houve 

SECRETÁRIO Mariana Barão 

CRONOMETRISTA Não houve 

PARTICIPANTES 

De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, participaram 
15(quinze)pessoas. Entre essas, 08 (oito) são conselheiros titulares: 
Anderson Gonçalves(Secretaria de Segurança), Paola Bassoli 
Costa(Secretaria de Assuntos Jurídicos),Maria Lúcia Secoti 
Filizola(Pastoral da Pessoa Idosa),Adalgisa Oliveira Lima 
Garcia(Usuários),José Cláudio Mendes(Usuários),Omar Abel 
Rodrigues(Parkinson),Raphael Jorge Tannus(OAB) e Alessandra 
Figueiredo de Oliveira(PSF). Havia 04 (quatro)conselheiros suplentes: 
Mariana Barão(Gabinete do Prefeito), Rogério Scarazzato(Secretaria de 
Educação),Mary Regina Marquezine Taveira(Usuários) e Eunice Júlia 
Marini Schulz(Usuários).Havia 02 (dois) convidados: Ana Lídia Puccini  
(Fundação FEAC),Flávia Boavista Fernandez Ruiz(Seta 
Guaraçaí).Justificaram a ausência 13 (treze) conselheiros: Edna de 
Carvalho de Lara(SMCAIS),Miriam Nazareth Berling(Secretaria de 
Saúde),Carolina Belo Scacheti(Secretaria de Saúde),Adriana Piccirilo 
Mendes(Secretaria de Transportes/Emdec),Jose Teixeira 
Bozza(Secretaria de Transportes/Emdec),Anicésio Vieira 
Caixeta(Secretaria de Infraestrutura),Maria Aparecida Trovó(Pastoral da 
Pessoa Idosa),Magda Ferraz Seixas(Lar da Amizade),Lucia Helana 
Mendes(Lar da Amizade),Alessandra Alves Bueno (Lar Sã 
Doutrina),Camila Cristina Franco(Lar Sã Doutrina),Sandra Margareth 
Zampola(Projeto Gente Nova),Flávia Mayumi Sakai(Projeto Gente Nova). 



 
 

PAUTA 1) Apresentação dos Presentes 

 
 

PAUTA 2)  
 

 
Justificativa dos ausentes 

  

PAUTA 3) POSSE DOS 

CONSELHEIROS 

ELEITOS NA ÚLTIMA 

REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA  

Deu-se posse simbólica, primeiramente à conselheira Alessandra Alves 
Bueno, representante do segmento profissional ou órgãos de classe. 
A conselheira agradeceu a recepção, tendo solicitado informações 
relativas à Comissão de Eventos. A coordenadora desta Comissão não 
estava presente à reunião, tendo justificado sua ausência, ao que o 
Presidente do CMI tomou a palavra, informando que a Comissão de reúne 
às sextas-feiras e tem um trabalho sazonal, que poderia vir a ser 
complementado por ações na área de comunicação. 
A conselheira Paola colocou que a Comissão de Legislação e Registro já 
tem trabalhado pontos de alteração no Regimento Interno e lei do 
Conselho, sendo um deles a modificação do nome desta Comissão para 
Comunicação e Eventos. 

CONCLUSÕES 
Sem encaminhamentos 
 

 

PAUTA 4) LEITURA E 

APROVAÇÃO DA ATA 

DA REUNIÃO 

ANTERIOR 

Anteriormente ao início do tópico, foi apresentada aos conselheiros a 
possibilidade de alteração das datas das reuniões ordinárias dos meses 
de janeiro de fevereiro de 2016, em virtude dos períodos de férias de final 
de ano e Carnaval, respectivamente, propondo-se por novas datas as 
últimas segundas-feiras dos citados meses, o que foi aceito por 
aclamação. 
Após, foram entregues cópias da ata e a 1ª Secretária do Conselho, 
Mariana Barão, procedeu a sua leitura, tendo sido aprovada por 
aclamação. 
O conselheiro Raphael Tannus absteve-se da votação por não ter estado 
presente na última reunião. 

 

CONCLUSÕES 
As reuniões ordinárias de janeiro e fevereiro tiveram suas datas alteradas 
e ocorrerão em 25/01 e 29/02 

 

Pauta5) 
Demonstrativos 
Financeiros do 
FMPIC  

O Presidente do CMI, em membro da Comissão do FMPIC, iniciou a fala 
informando que a Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
é a gestora do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas e que faz 
mensalmente a “prestação de contas”, por meio da apresentação de 
demonstrativos financeiros. 
Houve pausa na fala relacionada ao Fundo em virtude da chegada dos 04 
(quatro) novos conselheiros eleitos na última reunião extraordinária, ao 



que se procedeu à simbólica tomada de posse. 
A conselheira Lúcia felicitou os novos conselheiros, aproveitando para 
informar que foram eleitos sob o segmento dos usuários, não 
representando, portanto, as pessoas jurídicas em que atuam. 
Completou salientando a importância da vinda de profissionais e usuários 
para agregar um novo olhar ao CMI, ressaltando a necessidade de 
participação efetiva dos conselheiros titulares e suplentes. 
Retornando ao assunto inicial, foi informado que a opção por apresentar 
os demonstrativos do FMPIC em tópico próprio deu-se em virtude da 
provocação realizada na reunião anterior visando informações mais 
detalhadas dos recursos do Fundo. 
Em relação ao tema, foi colocado que é natural haver montante maior de 
destinação no final do ano, em virtude da maior facilidade de se apurar 
qual foi o lucro no ano e, por consequência, o valor do imposto devido. 
Apresentou-se planilha com os valores atualizados do FMPIC e também 
os valores de despesa mensais, tendo se explicado que as saídas 
referem-se aos valores repassados a título de complementação do 
cofinanciamento das 06 (seis) entidades que prestam serviços de 
acolhimento para idosos, sendo que a primeira parcela repassada deu-se 
em fevereiro de 2015 e totalizará 12 (doze) meses, período de vigência 
dos termos de ajuste firmados entre a SMCAIS e as entidades. 
Paola questionou se o CMI aproximou-se da Ambev, que estaria em vias 
de destinar recursos para o Conselho. 
Anderson ponderou que este estreitamento tem existido, apesar de ainda 
não ser completo, sendo que o gestor (como qualquer outra pessoa), 
poderia articular para conseguir aportes de verba. 
Lúcia observou que a pergunta de Paola foi em outro aspecto. Quando se 
fala de Fundo fala-se de Conselho e esse ano a Ambev reuniu-se coma 
SMCAIS e com o coordenador de Fundos da citada Secretaria, sem que 
houvesse ninguém do Conselho, o que não deve ocorrer. 
Mariana trouxe um histórico de como foi a destinação da Ambev ao 
Fundo no ano de 2014, trazendo que não há grande espaço para 
diálogos ou momentos de reunião, bem como que a gestão do Fundo e a 
responsabilidade jurídica sobre ele recaem na SMCAIS. 
Lúcia ponderou que em momentos anteriores já houve a discussão da 
possibilidade da manutenção da gestão do Fundo no Conselho, mas que, 
por votação, optou-se pela gestão vinculada à SMCAIS. 
Anderson ponderou, ainda, que haveria a possibilidade de se criar a 
figura do tesoureiro, mas que o Conselho não apresenta maturidade, 
atualmente, para tanto. 

 

CONCLUSÕES Sem encaminhamentos 

 

PAUTA6) 
DEVOLUTIVAS DAS 

COMISSÕES 

6.1) Comissão de Diagnóstico: no mês de setembro de 2015 o Conselho 
deliberou acerca da formação desta Comissão, após a ciência da 
impossibilidade de contratação direta de pessoa jurídica para a 
elaboração de diagnóstico. 
Raphael, coordenador da citada Comissão, colocou que o relatório do 



diagnóstico está pronto, faltando apenas que alguns membros da 
comissão teçam seus apontamentos.  
O conselheiro Cláudio ressaltou que, pelo que pode compreender, o 
processo iniciou-se no fim do ano de 2013, sendo que o assunto ainda se 
encontra em discussão. Em sua opinião, o processo deveria ser 
encaminhado da forma em que está. 
Lúcia ponderou que toda a forma de contratação mudou, após a notícia, 
pela SMCAIS, no mês de julho de 2015, da impossibilidade de 
contratação direta. 
Paola colocou que o assunto gera dúvidas, ao que Raphael convidou 
todos os conselheiros para participarem dos trabalhos da Comissão. 
 

6.2) Comissão de Legislação e Registro: a coordenadora da Comissão, 
Paola, informou que as propostas de modificação da legislação foram 
finalizadas, o que constituía um dos objetivos para o ano de 2015. 
A nova resolução de registro das entidades também está sendo 
finalizada.  
Em relação aos registros propriamente ditos, há pendências documentais 
que vêm impedindo a efetividade do processo , tendo havido articulações 
com o Ministério Público para a tentativa de se solucionar a problemática. 
Houve reuniões que resultaram em algumas ações, como é o caso do 
ofício endereçado à SEMURB solicitando prioridade na tramitação dos 
procedimentos das entidades que tenham atuação com a população 
idosa, ofício endereçado à SMCAIS solicitando a relação de entidades 
que trabalhem como essas políticas cadastradas na Secretaria e a 
emissão de cartas convidando as pessoas jurídicas que ainda não 
iniciaram o procedimento de registro a fazê-lo. 
Paola colocou que a última reunião realizada com o Ministério Público 
deu-se na FEAC, com a participação da arquiteta que compõe a equipe 
da Fundação, que, a pedido do Ministério Público, dispôs-se a auxiliar 
gratuitamente as entidades que necessitarem dos alvarás. 
Relacionado a este assunto, a Comissão de Políticas Públicas realizou 
capacitação de como elaborar planos de trabalho, tendo realizado 
orientações individuais e em grupo. 
Anderson colocou a necessidade de se alavancar o número de entidades 
registradas. 
 

6.3)Comissão do FMPIC: relembrando o trabalho que vem sendo 
realizado pela Comissão, informou-se que as Secretarias de alguma 
forma relacionadas à política para a população idosa foram consultadas 
acerca de eventuais projetos para o recurso do Fundo, tendo havido um 
trabalho de sistematização de suas respostas. 
O mesmo foi feito com as entidades da sociedade civil que compuseram 
o Conselho na gestão passada e na atual gestão, sendo que 07 (sete) 
delas haviam, até o momento, apresentado propostas, que estão sendo 
sistematizadas na mesma lógica realizada em relação àquelas 
apresentadas pelas Secretarias. 
 

6.4) Comissão de ILPI: Lúcia colocou que Edna esteve presente na 
reunião de coordenadores realizada pela manhã, ocasião a em que 



apresentou relatório de atividades. Sugeriu um mutirão em janeiro e 
fevereiro a fim de realizar as visitas pendentes. 
Em relação a possíveis horários dos conselheiros para as visitas, foi 
apresentado o que segue: 
 

Conselheiro Dias da semana Período 

Mary Segunda, quarta, quinta e 

sexta 

Manhã 

Adalgiza Segunda e quarta Manhã  

Cláudio Segunda a sexta Manhã 

Raphael A partir de 20/01 Pré-agendar 

Lúcia Terça  Tarde 

 

 

CONCLUSÕES Sem encaminhamentos 

 

PAUTAS 7 E 8) 
APRESENTAÇÃO DO 

BALANÇO DE 2015 E 

PLANEJAMENTO DE 

2016 / INFORMES 

O presidente do CMI, em decorrência do adiantado da hora, propôs o não 
cumprimento destes itens da pauta, o que foi de concordância pelos 
conselheiros presentes.  

 

FINAL 

 NADA MAIS TENDO PARA O MOMENTO, MARIANA BARÃO, 1ª SECRETÁRIA DO CMI 

ENCERROU A REUNIÃO ÀS DEZESSEIS HORAS E TRINTA E DOIS MINUTOS, TENDO 

LAVRADO A PRESENTE ATA, A QUAL PASSA A SER ASSINADA POR ELA.  
 
 
 MARIANA BARÃO – 1ª SECRETÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE 

CAMPINAS  

 

  

 


