
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho 
Municipal do Idoso no vigésimo quinto dia do mês de 
janeiro de 2016 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 14/12/2015;

4. Aprovação Relatório da Comissão de Diagnóstico do
Conselho Municipal do Idoso;

5.  Análise  da  proposta  de  mudança  de  horário  da
assembleia mensal;

6. Demonstrativo Financeiro 2014 e 2015;

7. Devolutivas das Comissões:

I – FMPIC;

II – Legislação e Registros;

III  –  Instituição  de  Longa Permanência  Para  Idosos  –
ILPI;

IV – Eventos;

V – Politicas Pública

8. Comissão Eleitoral provisória:

9.  Apresentação  do  Relatório  Final  da  Conferencia
Municipal da Pessoa Idosa em 2015;

10. Informes Gerais

Reunião presidida por Anderson Gonçalves

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

1. Apresentação dos 
Presentes

De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, 
participaram 30 (trinta) pessoas. Entre essas, são 13 (treze) 
conselheiros titulares: Eliane M. M. Tortello (Gabinete do 
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Prefeito),Anderson Gonçalves (Secretaria de Segurança 
Pública),Sílvia Jeni P. de Brito(SMCAIS), Rogério 
Scarazzatto(Secretaria de Educação), Miriam Nazareth 
Berling (Secretaria de Saúde), Maria Lúcia Secoti Filizola 
(Pastoral da Pessoa Idosa), Adalgisa O. L. Garcia 
(Usuários),José Cláudio Mendes (usuários), Omar Abel 
Rodrigues (Associação Campinas Parkinson), Alessandra 
Alves Bueno (Lar Beneficente Sã Doutrina), Sandra 
Margareth Zampola (Projeto Gente Nova), Raphael Jorge 
Tannus (OAB), Alessandra Figueiredo de Oliveira 
(Profissional Enfermagem PSF);06 (seis) conselheiros 
suplentes: Mariana Barão (Gabinete do Prefeito), Edna de 
Carvalho Lara (SMCAIS),Carolina Belo R. Scacheti 
(Secretaria de Saúde), Kleber Rodolfo A. Ferreira (Secretaria
de Esportes e Lazer),Maria Ap. Trovó (Pastoral da Pessoa 
Idosa), Lúcia Helena Mendes (Lar da Amizade).Havia 11 
(onze) convidados: Ralpho Wallace Sarubbi, Antônio dos 
Santos, Orozimbo Goulart de Souza, Flávia Boa Vista Ruiz, 
Sebastiana R. de Melo, Antônio Marcos de Queiroz, Moisés 
Lincoln Nadin,Sonia Maria de Souza Poppi, Ruth Aparecida 
Viana Sebastião, Márcia Cecilia Ceribino e Daniela 
Watanabe; Cleide Rafael(estagiária do setor administrativo 
do Conselho Municipal do Idoso)

2. Justificativa dos Ausentes

Apresentaram justificativa os conselheiros: Adriana Piccirilo
D. Mendes (EMDEC), Anicésio Vieira Caixeta(Secretaria de
Infraestrutura), Sebastião Teodoro (Associação Parkinson), 
Flávia Mayumi Sakai (Projeto Gente Nova) e Paola Bassoli 
Costa (Secretaria de Assuntos Jurídicos).

3. Leitura e aprovação da 
ata ordinária de 
14/12/2015;

A Ata da Reunião Ordinária de 14/12/2015 foi lida passou 
por correções e foi aprovada. 

4. Aprovação Relatório da 
Comissão de Diagnóstico 
do Conselho Municipal do 
Idoso;

Raphael informa que, apesar da morosidade para a conclusão
do relatório, não reputada obviamente a Comissão de 
Diagnóstico criada em setembro de 2015,mas, unicamente, a 
burocracia e o insucesso anterior na contratação do NEP da 
Unicamp, por dispensa de licitação, pela Prefeitura 
Municipal de Campinas e outros motivos, concluíram-se os 
trabalhos e, até o dia 10/02/2016,o relatório será enviado por
e-mail para todos os conselheiros tomarem ciência e 
apontarem possíveis alterações, a fim de que, no dia 
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29/02/2016, em Assembleia Geral, possa deliberar e votar 
pelo formato definitivo a ser encaminhado para Secretaria de
Assistência Social. Raphael esclarece, ainda, que o Conselho
Municipal do Idoso deverá acompanhar os dados levantados 
pela Prefeitura com base no relatório a ser encaminhado, 
com o intuito de dar continuidade ao diagnóstico, que 
demandará análise crítica pelos conselheiros sobre a própria 
atuação do CMI e suas finalidades voltadas ao 
empoderamento e protagonismo do idoso sobre as políticas 
públicas municipais, estaduais e federais.

5. Análise da proposta de 
mudança de horário da 
assembleia mensal;

Anderson informa que houve esvaziamento e também alguns
novos conselheiros solicitaram mudanças frente as 
dificuldades e também pensando no horário do 
administrativo. As sugestões foram: Segunda Terça feira 
09:00 às 11:00 horas e/ou segunda, ou terceira ou quarta 
quinta feira do mês pela manha. Moisés informou que tem 
dificuldades em vir pela manha, Alessandra Figueiredo pela 
manha é ruim. Sílvia diz que muitos conselheiros vieram nas
considerações de horários do conselho, acredita que o 
esvaziamento não se dá pelo dia. Míriam lembra que há um 
ano foi mudado através do voto. Alessandra contempla as 
falas. Sílvia lembra que em nenhuma assembleia faltou coro.
Por doze votos para permanência do horário, contra dois 
para mudança, mantém dia e horário da assembleia mensal.

6. Demonstrativo

Financeiro 2014 e 2015;

Mariana realizou a apresentação do demonstrativo financeiro
2014 e 2015 FMPIC, explicou que as saídas são com o co 
financiamento que termina em fevereiro de 2015 e a partir 
dai é assumida pela Prefeitura Municipal de Campinas. Os 
recursos hoje estimados em 4.420.468,18 (quatro milhões, 
quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e oito reais 
e dezoito centavos) serão utilizados para o diagnóstico, visto
que houve uma queda significativa na arrecadação dos 
valores.

7. Devolutivas das 
Comissões:

I  –  FMPIC,  Mariana  inicia  fazendo relatório  breve  de
que não existe  um diagnóstico  de  pessoa  idosa  de
Campinas,  panorama  Municipal,  conversas  com as
diversas Secretarias, cada uma dentro da sua politica
e quais as demandas existentes hoje. Após quis saber
da  sociedade  civil  quais  as  propostas  que  foram
entregues para sistematizar e juntou as propostas da
VII  Conferencia,  depois  fez  um  recorte  o  que  é
possível  e  o  que  não,  próxima  reunião  trará  para
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deliberação.  Alessandra  Figueiredo  solicita  que  o
material seja encaminhado para os conselheiros. 

II – Legislação e Registros, coordenadora não esteve na
Assembleia;

III  –  Instituição  de  Longa Permanência  Para  Idosos  –
ILPI,  Edna informa que  as  reuniões  são realizadas
duas  vezes  ao  mês  devido  as  visitas  que  estavam
paradas, em conversa com a Diretoria percebeu que é
preciso de capacitação para os novos conselheiros. A
capacitação  terá  dois  a  três  momentos,  primeiro
momento  conversa,  segundo  momento  conhecer
Instituição  de  Longa  Permanência  e  terceiro
momento  o  feed  back.  No  dia  12/02  ocorrerá  a
capacitação na Casa dos Conselhos. Sílvia sugere que
seja  elaborado  um material  pratico  para  socializar,
Um  manual  poderia  ser  construído  e  também
viabilizar visitas com a Vigilância Sanitária, pois as
visitas não são fáceis, situações complicadas. Miriam
salienta que todos os conselheiros devem participar
da capacitação, mas alertou para data escolhida pós
feriado prolongado. Lúcia diz que não está havendo
participação efetiva dos conselheiros nas comissões.
Sr.  Cláudio  acredita  que  deve  fazer  nova
reorganização. Edna informa que vai enviar as datas
e  horários  das  reuniões,  informa  que  na  última
reunião  teve  um  número  expressivo  de  novas
pessoas. O Grupo de trabalho Grau de funcionalidade
retorna seus trabalhos, visto que foram dois anos.

IV  –  Eventos,  sem  devolutiva.  Alessandra  Figueiredo
tem a intenção em participar desta comissão

V – Politicas Pública: Sandra informa da I Capacitação
para  Elaboração  do  Plano  de  Ação,  as  reuniões
retornam no dia quinze de fevereiro as 14:00 h, será
enviado  o  convite  com  a  agenda  anual  para  os
conselheiros e estamos contando com a participação
dos  novos  conselheiros.  Retomaremos  os  trabalhos
de  avaliar  os  planos  de  trabalho  para  registro  das
entidades  e  ILPIs.,  além  disso  alguns  trabalhos
necessitam de serem realizados com a Comissão de
ILPIs e Legislação e Registro: como construção de
formulários específico para Centro de Convivências,
Associações  e  levantamento  das  solicitações  de
registro. A Comissão também acredita que é preciso
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realizar dois encontros no ano de 2016.

8. Comissão Eleitoral 
provisória:

Lúcia  informa  que  é  preciso  constituir  uma  nova
comissão  eleitoral  provisória.  Foi  constituída  e
aprovada na assembleia, ficando assim:

Sociedade civil: Lúcia Secoti, Adalgisa Garcia e Raphael
Tannus;

Poder  Público:  Anderson  Gonçalves,  Eliane  Tortello  e
Rogério Scarazzatto. Sendo aprovada no dia de hoje
a  comissão  eleitoral  provisória  que  reunirão  e
marcarão a reunião para início do trabalho.

9. Apresentação do 
Relatório Final da 
Conferencia Municipal 
da Pessoa Idosa em 
2015;

Lúcia informa que o material está pronto, será enviado para 
todos os conselheiros se apropriarem. Os certificados foram 
enviados pela metade em outubro, estamos aguardando o 
restante que já foi solicitado para Secretaria de Assistência.

10. Informes Gerais

Anderson informa a importância do planejamento 2016, 
apresenta estrutura do trabalho, lembrando que hoje tem 
recursos publico para materiais, recursos humanos, estrutura 
de trabalho. Será encaminhado para as comissões possam 
colaborar com o planejamento. FMPIC meta 2016 
deliberação fevereiro do relatório diagnóstico, ILPI 
apresente fluxo das denúncias, Política Pública finalizar 
análise do plano de ação para registro, estas três comissões 
devem estar afinadas. Devemos ter vinte novas entidades 
registradas até abril de 2016 para que possam concorrer aos 
recursos existentes no FMPIC.

Lúcia informa que a IV Conferência Nacional será em 
Brasília nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2016 e os delegados 
pelo Município de Campinas serão:

Anderson Gonçalves e Kleber Rodolfo Albino Ferreira, 
representantes do Poder Público; Lúcia Secoti Filizola, 
Sandra Margareth Zampola, João das Graças Silva, 
representantes da Sociedade Civil.

Edna informa que é preciso marcar uma reunião com todos 
os coordenadores de comissões para afinar os trabalhos;

Anderson informa as quatro reportagens do Correio Popular, 
nos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, que 
trataram de temáticas relacionadas ao idoso e ao Conselho 
Municipal do Idoso (CMI)
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Conclusões

 Anderson Gonçalves, encerrou a reunião às dezesseis 
horas e vinte minutos e, nada mais tendo para o 
momento eu, Sandra Zampola, segunda secretária, 
lavrei a presente Ata que passa a ser assinada por mim,
Sandra Margareth Zampola e pelo Presidente do CMI, 
Anderson Gonçalves.

__________________

Anderson Gonçalves-Presidente 

__________________

Sandra Zampola – 2ªSecretária
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