
 

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no vigésimo nono 
dia do mês de fevereiro de 2016, na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado nº 
1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 14:10 h. 
Pauta: 

1. Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes 
2. Destaques e Aprovação da Ata da Assembleia Ordinária do mês de Janeiro de 

2016  
3. Entrega dos Certificados da VII Conferência Municipal do Idoso  
4. Devolutiva das Comissões  
5. Aprovação do Relatório da Comissão de Diagnóstico  
6. Apresentação Final da Metodologia para repasses do FMPIC  
7. Demonstrativos do FMPIC  
8. Deliberação sobre a formalização de denúncia ao CMI  
9. Informes gerais 

  

 
  

REUNIÃO PRESIDIDA 

POR 
Anderson Gonçalves 

TIPO DE REUNIÃO 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 
23 pessoas. Entre essas, 11(onze) são conselheiros titulares: Eliane 
Tortello (Gabinete do Prefeito), Sílvia Jeni de Brito(SMCAIS), Adriana 
Piccirilo Mendes(EMDEC), Paola Bassoli(Secretaria de Assuntos 
Jurídicos), Anicesio Caixeta(Secretaria de Infraestrutura),Maria Lúcia 
Secoti Filizola(Pastoral da Pessoa Idosa),José Cláudio 
Mendes(Conselheiro segmento usuários),Omar Abel 
Rodrigues(Parkinson),Raphael Jorge Tannus(OAB) e Alessandra 
Figueiredo de Oliveira (Enfermeira PSF).Havia 4 (quatro)conselheiros 
suplentes: Mariana Barão(Gabinete do Prefeito)Carolina Belo 
Scacheti(Secretaria de Saúde)Kleber Rodolfo Albino Ferreira(Secretaria 
de Esportes e Lazer), Flávia Mayumi Sakai(Projeto Gente Nova). Havia  
8(oito) convidados: Erna Weismam Igreja Batista de Campinas, Ralpho 
Wallace Sarubbi(Coordenadoria do Idoso, Sônia Poppi(ACICAREM), 
Antônio Pedro Rodrigues (SMCAIS),Moises Lincoln Nadin(ILPI 
Aconchego Familiar),Ruth Ap.Viana Sebastião(População),Daniela 
Watanabe(CRAMI) e Simone Aparecida de Carvalho (CRAMI). 
Justificaram a ausência 7(sete) conselheiros: Edna Carvalho de Lara 
(SMCAIS),Rogério Scarazzato(Secretaria de Educação),Ângela Maria 
Bassora(Secretaria de Educação),Miriam Nazareth Berling(Secretaria de 



Saúde),Maria Ap.Trovo(Pastoral da Pessoa Idosa),Lucia Helena 
Mendes(Lar da Amizade),Adalgisa Oliveira Lima Garcia(Conselheira 
segmento usuários),Sebastião Theodoro (Parkinson) e Sandra Margareth 
Zampola (Projeto Gente Nova) 

 
  

PAUTA 1) Apresentação dos Presentes e justificativa dos ausentes 

 
  

PAUTA 2) DESTAQUES 

E APROVAÇÃO DA ATA 

DA ASSEMBLEIA 

ORDINÁRIA DO MÊS DE 

FEVEREIRO DE 2016 
 

 

Anderson questionou se todos haviam recebido a ata da assembleia 
anterior, ao que foi dito que sim. Foram feitos destaques pelos 
conselheiros Raphael Tannus, Paola Bassoli e Lúcia Secotti. 
Perguntado se havia outros destaques, nada foi dito, ao que a ata de 
janeiro foi aprovada por aclamação. 
Neste momento, passou entre os conselheiros uma listagem com as 
Comissões do Conselho do Idoso, com os horários de reunião e os 
nomes de seus coordenadores para que todos pudessem preenchê-la 
mediantes disponibilidade e afinidade com suas temáticas. 

  

PAUTA 3) ENTREGA 

DOS CERTIFICADOS DA 

VII CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL DO IDOSO 

Em virtude das participações efetivas dos conselheiros e voluntários na 
VII Conferência Municipal do Idoso, optou-se pela entrega dos 
certificados em reunião ordinária. 
Os certificados foram retirados mediante assinatura de recebimento em 
documento próprio. 
O conselheiro José Cláudio disse que participou da Conferência mas não 
recebeu o certificado, tendo sido esclarecido que apenas os 
coordenadores e facilitadores de eixos o receberiam. 

CONCLUSÕES Sem encaminhamentos 

 

PAUTA 4) 
DEVOLUTIVA DAS 

COMISSÕES  

4.1 Políticas Públicas: A conselheira Carolina informou que havia 
06 processos para serem avaliados, sendo que 01 foi possível ser 
encaminhado à Comissão de ILPI, sendo que os demais precisam de 
outras intervenções. 
O conselheiro Raphael sugeriu o encaminhamento de e-mail aos 
conselheiros com uma devolutiva mais integral, ante a ausência da 
coordenadora da Comissão. 
Anderson informou que a diretoria vem analisando os trâmites atuais para 
a concessão do registro. 
Lúcia colocou que a Comissão de Políticas Públicas não se restringe aos 
registros, sendo este apenas um perfil de trabalho, mas não o único. 
Alessandra Figueiredo questionou se haveria algum documento que 
descrevesse as ações das Comissões, ao que Anderson informou que 
elas estão disciplinadas no Regimento Interno do Conselho. 
 

      4.2 Legislação e Registro: no mês de janeiro a Comissão não se 
reuniu, tendo retornado aos trabalhos em fevereiro. 

Em relação ao registro, informou que a Comissão está reformulando a 



sistemática dos registros, trabalhando na elaboração da nova resolução 

bem como seus formulários e, após findarem esse trabalho, apresentarão 

ao colegiado. Informou que a Comissão encaminhou ofícios para 

Comissão de Políticas Públicas e Comissão de ILPIs solicitando 

sugestões de alterações nos formulários correspondentes a análise de 

cada comissão. Lúcia colocou que a diretoria não estava ciente dessas 

ações, ao que foi confirmado por Paola, informando que apresentarão à 

Diretoria após a conclusão na elaboração dos documentos.No início deste 
ano a Comissão solicitou à diretoria que encaminhasse cartas a uma 

listagem de ILPIs visando o reforço da necessidade de registro no CMI, 

sendo que agora estão acontecendo os primeiros retornos. Até o 

momento foram apresentados 03 novos pedidos de registro. Duas 

entidades também vieram conversar com os membros da Comissão 

acerca do registro, sendo elas Rosa de Saron e o Sindicato de 

Trabalhadores da Unicamp. Explicou que a morosidade nos registros têm 

se dado em virtude da falta de documentação das entidades. Por esta 

razão, e por sugestão do Ministério Público, a FEAC foi procurada em 

virtude de dispor de um departamento de assessoria técnica na área de 

engenharia e arquitetura que se dispôs a auxiliar as entidades sem 

finalidade lucrativa que estão se registrando. Anderson questionou se os 

contatos dessas entidades já foi encaminhado para a FEAC, ao que 

Paola disse que não. Ainda em relação à morosidade, Paola colocou que 

as pastas ficaram paradas, por mais de 06 (seis) meses na Comissão de 

ILPI, somente agora retomando as visitas.  

Em relação à legislação, informou que as propostas de alteração do 

regimento interno e lei de criação já foram encaminhadas à diretoria no 

final do ano de 2015, tendo dito também que não recebeu um retorno em 

relação às propostas encaminhadas pela OAB. Mariana disse que elas 

haviam sido remetidas em janeiro, mas que a informação poderia ser 

confirmada. Também, foi proposta uma agenda com a diretoria, OAB e 

Comissão de Legislação e Registro para o dia 24/03 às 09:00 horas, 

sendo que Paola comprometeu-se a verificar sua disponibilidade de dar 

um retorno até a sexta-feira (04/03).  

       4.3 ILPI: Alessandra Bueno deu a devolutiva desta Comissão, ante a 
ausência da coordenadora.  
Discutiu-se em comissão os formulários e normativas para as visitas 
realizadas. 
Paola questionou sobre o agendamento das visitas, ao que Alessandra 
explicou que há poucos conselheiros disponíveis para tanto, sendo que 
os voluntários não podem ir desacompanhados. 
Também deve haver compatibilidade de horários para o transporte que é 
disponibilizado. 
Apontou que Magda e Camila são as conselheiras que têm participado. 
Lúcia ponderou que a conselheira Mary tem acompanhado os trabalhos, e 
que ela e Raphael já se voluntariaram para o trabalho. 
A voluntária Daniela Watanabe colocou a dificuldade na logística para a 
efetivação das visitas, ao que Anderson apontou a necessidade de 
comunicação entre os participantes frente a falta de rigidez dos horários 
das visitas. 



Raphael reiterou sua disponibilidade desde que com prévia comunicação. 
Alessandra Bueno informou que a capacitação de Adriana Gatti não 
ocorreu frente a falta de membros para a participação.] 
Alessandra Figueiredo questionou o dia e horário das reuniões, ao que foi 
dito que o próximo encontro se dará no dia 18/03 às 13:30 horas. 
 
        4.4 Eleitoral: o Edital Eleitoral foi publicado para o preenchimento de 
01 vaga do segmento profissionais/órgãos de classes, 01 vaga para 
suplente deste mesmo segmento e 01 vaga do segmento usuários ou 
entidades que os representem. As inscrições estão abertas até 15/03. 
 
     4.5 Comissão de Eventos: Flávia encaminhou ofício ao Conselho 
informando sua saída da coordenação, bem como da Comissão, por 
razões profissionais. 
Colocou que os trabalhos foram mais intensos com a Conferência 
Municipal, mas, ainda assim, houve outra comissão específica para esta 
finalidade. 
Houve também o evento do dia 15/06 e o Encontro de Corais em outubro. 
Informou ter havido um posicionamento da diretoria frente a parcerias e 
eventos do Conselho Municipal do Idoso, ao que Anderson explicou que 
havia alguns eventos de caráter privado que conflitavam com as 
competências do Conselho, por isso a necessidade de alguns 
realinhamentos. Todavia, algumas discussões precisam ser iniciadas 
dentro das Comissões. 
Erna colocou que anteriormente o Conselho fazia fóruns e seminários e 
nem sempre o poder público contribuía com lanches ou coffee breaks. 
Nada obstaria o planejamento desses momentos sem a necessidade de 
recursos públicos. Se esse for o problema, a Comissão deve buscar 
outras alternativas. 
Sônia Poppi e Alessandra Figueiredo interessaram-se por participar da 
Comissão. Anderson participará da primeira reunião. 

 

PAUTA 5) 
APROVAÇÃO DO 

RELATÓRIO DA 

COMISSÃO DE 

DIAGNÓSTICO  

Raphael iniciou a fala colocando que o material elaborado foi 
encaminhado para a análise de todos os conselheiros, sendo a reunião o 
momento de devolutivas. 
Lúcia fez duas ressalvas: 
1. A literatura mostra a importância de um momento de autoavaliação do 
Conselho, o que não constou dos trabalhos; 
2. O texto traz várias siglas que não estão discriminadas por extenso. 
Sílvia fez algumas considerações, dizendo não ter entendido como fica a 
proposta anteriormente formulada, vez que já está em andamento um 
processo licitatório para a contratação. 
Também, as perguntas que compõem alguns dos eixos do relatório 
poderiam ser respondidas pelas próprias Secretarias Municipais. 
Raphael colocou que caberia ao poder público verificar quais 
informações as secretarias já têm e licitar somente o que não têm. 
Kleber informou que fez algumas ponderações em relação à Secretaria 
Municipal de Esportes, que destacou em vermelho, tendo encaminhado 
o material nesta data. 



Lúcia trouxe à discussão as reuniões da anterior diretoria do Conselho 
com a Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, desde a 
época da informação, prestada pela SMCAIS, da impossibilidade de 
contratação direta para o objeto pretendido. Alegou que ela, enquanto 
membro da diretoria, desconhece as informações que Sílvia pontuou. 
Omar questionou se estaria havendo uma duplicidade de licitações, ao 
que foi dito que não. 
Mariana colocou que é preciso saber o que de fato está havendo no 
processo licitatório antes de se fazer previsões, até porque havia 
conversado com a Secretária da SMCAIS e está perguntando como 
estavam os trâmites do relatório da Comissão. O que pode ter ocorrido é 
um desalinhamento de informações. Se for o caso, há tempo para 
correções. 
Anderson reiterou que a proposta da pauta é fazer as ponderações 
acerca do conteúdo do relatório para deliberação. 
Sílvia apontou que a solicitação do Conselho vai englobar a confecção 
de um Projeto Básico e que, para ela, o relatório está confuso. 
Anderson, então, esclareceu que o colegiado devera aprovar, ou não, o 
relatório apresentado pela comissão de diagnostico, adicionado as 
considerações do conselheiro kleber e da conselheira lúcia. 
Sílvia ponderou que, caso haja a aprovação no formato apresentado, 
muitas das perguntas poderiam ser respondidas pelas Secretarias, 
ficando em dúvida sobre quem faria a separação dessas perguntas. O 
poder público não poderia fazer isso, pois modificaria uma decisão que 
compete ao Conselho. 
Anderson disse que o relatório está separado por eixos, sendo que 
imagina passível de licitação o eixo 1. 
Sílvia colocou que deve ficar claro o que será licitado e que o Conselho 
precisa ficar atento ao que vai aprovar. 
Paola colocou que não leu o relatório, mas acredita que a questão do 
diagnóstico é motivo de dúvidas desde o seu início. Questiona se ele 
seria um aprimoramento do anterior. Propôs que, frente ao desencontro 
de informações da SMCAIS, a votação seja postergada. 
Eliane disse que, pelo que pode ser entendido, apenas o eixo 1 seria o 
licitado, sendo o restante, informações que já existem. Sugeriu que 
fossem encaminhadas as questões às suas respectivas Secretarias e o 
que não fosse respondido poderia voltar para o diagnóstico. 
Raphael esclareceu que o trabalho realizado não foi apenas voltado à 
licitação. 
Anderson pontuou que o que se fará é apenas a aprovação do relatório. 
Os posteriores encaminhamentos serão trazidos à Assembleia, ou seja, 
após aprovado o relatório o conselho deverá adotar diversas medidas 
para confecção do diagnostico, sendo que essas medidas deverão ser 
aprovadas pelo colegiado. 
Após as discussões, passou-se à votação nominal, tendo o seguinte 
resultado, com nove aprovações e uma abstenção. Os nove conselheiros 
que votaram pela aprovação do relatório, são eles: Elaine Tortello; Sílvia 
Jeni; Anicésio Caixeta; José Cláudio; Lúcia Secoti; Omar Rodrigues; 
Raphael Tannus; Kleber Rodolfo; Flávia Sakai. A conselheira Paola 
Bassoli se absteve. 



Não houve votação contraria a aprovação do relatório apresentado pela 

comissão de diagnóstico.Por fim, a Comissão encaminhará ofícios à 

diretoria para que o presidente do Conselho às Secretarias Municipais. 

 

Pauta 6) 
Apresentação Final 
da Metodologia 
para repasses do 
FMPIC  

Anderson iniciou a apresentação com um slide demonstrativo da 
complexidade da política da população idosa, que é um todo, 
constituindo-se por ações do poder público e da sociedade civil, ambos 
observando as demandas do idoso. 
Apresentou outro slide com as etapas do processo de repasse dos 
recursos, desde a destinação realizada por pessoas físicas e jurídicas até 
a prestação de contas. 
A fase que será apresentada nessa Assembleia é a da deliberação do 
Conselho, que se compõe em 04 etapas: 

1. Análise e classificação das propostas; 
2. Divisão por grupos de projetos; 
3. Classificação do público-alvo; 
4. Divisão de valores para financiamento por grupo de projetos.  

 
Foi apresentado o resultado no qual chegou a Comissão do FMPIC no 
que tange à divisão dos projetos em três eixos: 

1. Idoso autônomo; 
2. Idoso violado em seus direitos ou com alguma restrição de 

autonomia; 
3. Idoso não autônomo. 

A terminologia apresentada é atécnica, porque não se focou na 
Assistência Social ou Saúde, pela visão do idoso como um todo. 

A divisão em eixos determinou os valores voltados para cada um deles, 
valores que foram obtidos por meio de média aritmética aproximada com 
base nas informações constantes das Secretarias Municipais e das 
entidades. Esta definição terá também uma discussão que é política. 

Eliane questionou se os valores repassados serão anuais, ao que foi dito 
que sim. Em relação à possibilidade de financiamento de novos projetos 
ou complementação daqueles já existentes, foi esclarecido que isso será 
definido pelo Conselho. 
 

 

PAUTA 7) 
DEMONSTRATIVOS DO 

FMPIC 

Anderson apresentou os demonstrativos do FMPIC, sendo que o saldo do 
mês de fevereiro é o de R$ 4.395.122,26 (quatro milhões, trezentos e 
noventa e cinco mil, cento e vinte e dois reais e vinte e seis centavos). 

 

PAUTA 8) 
DELIBERAÇÃO 

SOBRE A 

FORMALIZAÇÃO DE 

DENÚNCIA AO CMI  

Com o encerramento do disque denúncia, tem-se aumentado ligações ao 
Conselho Municipal do Idoso para a realização de denúncias. 
Sílvia questionou porque o Conselho faria isso, já que há o 181 e o disque 
100. 
Daniela Watanabe informou que tentou fazer as ligações, sem sucesso. 
A questão que se coloca é: devem ser acatadas denúncias anônimas no 



CMI? 
Sílvia apontou que se o Conselho virar o único caminho de recebimento de 
denúncias ele não fará muito mais que isso e esse assunto deve ser 
melhor pensado. 
José Cláudio posicionou-se no sentido da necessidade de haver uma 
delegacia especializada do idoso. 
Em razão do diminuto quorum e do horário, não houve deliberações.  

 

PAUTA 9) INFORMES Kleber deu o informe sobre os Jogo dos Idosos. 

 

  

 

FINAL 

NADA MAIS TENDO PARA O MOMENTO, MARIANA BARÃO, 1ª SECRETÁRIA DO CMI 
ENCERROU A REUNIÃO ÀS DEZESSEIS HORAS E TRINTA E 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  

 

  

 


