
 

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo 
quarto dia do mês de março de 2016 na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira 
Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 14h15. 
Pauta: 

1. Apresentação dos Presentes e novos conselheiros; 
2. Justificativa dos ausentes; 
3. Destaques e Aprovação da Ata de Assembleia Ordinária do mês de fevereiro de 

2016; 
4. Aprovação da Metodologia para repasse do FMPIC; 
5. Devolutivas Comissões: 

. Política Pública e Violência; 

. Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI; 

. Eventos; 

. Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas. 
6. Informes Gerais 

 REUNIÃO PRESIDIDA POR Anderson Gonçalves 

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

FACILITADOR E 

CRONOMETRISTA 
Mariana Barão 

SECRETÁRIO Sandra Margareth Zampola 

1. APRESENTAÇÃO 

DOS PRESENTES E 

JUSTIFICATIVAS DOS 

AUSENTES 

De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, 
participaram 23 (vinte e três) pessoas. Entre essas, 13 
(treze) são conselheiros titulares: Eliane Márcia Martins 
Tortello (Gabinete do Prefeito), Anderson Gonçalves 
(Secretaria Municipal de Segurança Pública); Silvia Jeni P. de 
Brito (SMCAIS),Rogério Scarazzatto (Secretaria Municipal de 
Educação), Miriam Nazareth Berling(Secretaria Municipal de 
Saúde), Adriana Piccirilo Mendes (EMDEC), Anicésio Vieira 
Caixeta (Secretaria Municipal de Infra-estrutura);Maria Lucia 
Secoti Filizola (Pastoral da Pessoa Idosa), Omar Abel 
Rodrigues (Associação Campinas Parkinson);Alessandra 
Alves Bueno (Lar Beneficente Sã Doutrina), Sandra 
Margareth Zampola (Projeto Gente Nova – 
PROGEN),Adalgisa O.L.Garcia (Usuários) e José Claudio 
Mendes (Usuários). Os conselheiros suplentes eram 3(três): 
Mariana Barão (Gabinete do Prefeito); Carolina Belo 
R.Scacheti (Secretaria Municipal de Saúde), e Lucia Helena 
Mendes (Lar da Amizade). Havia 7(sete)convidados: Ralpho 
Wallace Sarubbi (Coordenadoria do Idoso),Ana Lídia 
Mauzoni(FEAC),Simone Aparecida de Carvalho(CRAMI), 
Daniela Watanabe (CRAMI),Antonio Pedro Rodrigues 
(SMCAIS), Vilda Maria de Oliveira(AAPICAMP) e Andreza de 
Castro (AAPICAMP). Total de justificativas foram 5 
(cinco):Paola Bassoli Costa(Secretaria de Assuntos Jurídico), 
Flávia Mayumi Sakai (Projeto Gente Nova), Maria 
Ap.Trovó(Pastoral da Pessoa Idosa), Raphael Jorge 



Tannus(OAB) e Alessandra Figueiredo de Oliveira(PSF). 

2. Destaques e 
Aprovação da Ata 
da Assembleia 
Ordinária do mês 
de fevereiro de 
2016: 

Destaques e após aprovação da Ata da Assembleia Geral 
Ordinária de fevereiro de 2016 

 

Anderson inicia informando que está aberto para perguntas, 
mas após amarrar o objetivo não é só deliberar, mas é 
preciso amadurecimento. Pontuou os três aspectos para 
discutir em outras reuniões, hoje o objetivo é deixar clara a 
temática. Mariana apresentou deliberação do FMPIC, cuja 
proposta inicial para elaboração do edital de chamamento 
público foi composta a partir das respostas dos ofícios  
encaminhados às Secretarias e aos representantes da 
sociedade civil que compuseram o CMI na gestão passada e 
que o compõem na presente gestão. Objetos de dúvidas o 
que vamos fazer agora? A construção do edital não é 
realizado no CMI, a Secretaria vai dar subsídio, constrói e 
encaminha novamente ao CMI para uma deliberação 
consciente. O edital próprio instrumento jurídico que vem por 
meio de convênio ou ajuste.. 
O prazo de execução 12 meses ou prazo elatisco; aprovação 
da metodologia por eixo: proposta de sistemática, discutir os 
projetos e analisá-los em três diferentes eixos que não são 
especificados em uma politica. Aprovação dos valores que já 
foram passados na reunião passada. O edital deve trazer: 
objeto, prazo de vigência; valor disponível; instrumento legal 
utilizado, regras de apresentação dos projetos, regras de 
classificação dos projetos, estes não serão deliberados hoje. 
Doze meses é a proposta desta primeira experiência, um 
prazo maior exige uma reserva de dinheiro, cláusula para 
reajuste. Seria projetos pontuais contempla novas atividades 
em três grupos: idoso autônomo; idoso violado em seus 
direitos e idoso não autônomo. Primeiro eixo: R$ 500.000,00 
(2 a 3 projetos), Segundo eixo: R$ 1.250.000,00 (1 a 2 
projetos) e terceiro eixo: R$ 1.250.000,00 (1 a 2 projetos). 
O conselheiro Raphael enviou e-mail da Ordem dos 
Advogados do Brasil não concordando com a deliberação 
FMPIC, que vê como complementação com recursos do 
fundo para projetos que já recebem recursos (ver carta 
anexo). Miriam pergunta quem pode entrar com projetos. 
Anderson informa que será definido mas não poderá ir para 
os particulares que tem lucro. Anderson informa que as 
financiadas podem ser atendidas pelo fundo, lembra ainda 
que está sendo construído. Lucia sugere que a metodologia 
ser definida para liberação dos recursos do FMPIC deve ser 
desenvolvida pela Comissão de Políticas Públicas. Não tem 
metodologia e nem sistematização, é preciso parâmetro 



seguro para levar para aprovação. Silvia informa que é 
preciso acertos, alinhamentos no sentido de compreender a 
finalidade deste recurso, estamos tratando a politica do idoso 
no município, fortalecer e ampliar os serviços. O 
envelhecimento tem várias formas, não é favor que uma 
comissão faça um trabalho e outra refaça, pode caminhar 
daqui para frente. Sandra manifesta que a partir do edital os 
melhores projetos que visa qualificar os serviços são 
contemplados, definição dos valores e os projetos que 
seguiram as diretrizes do edital. Miriam informa que 
metodologia é a palavra do dia, podemos construir várias, 
método nosso quando se fala dos eixos, verificando que cada 
eixo tem necessidade de valores diferentes. Lucia salienta 
que é preciso repensar a nomenclatura dos eixos, dentro do 
conselho se faz o trabalho entre comissões, dinâmica que 
enriquece. Anderson lembra que abrir para projetos de 
seguimentos diferentes, precisamos ser bem criativos para 
que possamos olhar, temos fundamentação para mudar a 
metodologia. Neste momento o presidente Anderson, membro 
da Comissão do FMPIC, desenvolvida pela comissão do 
FMPIC na qual é solicitada a identificação da representação; 
a especificação do assento do representante e a assinatura 
do mesmo. A vice-presidente Lucia Secoti pediu para constar 
na Ata que a ficha acima mencionada, entregue para os 
conselheiros, pelo presidente do CMI e acompanhada pela 
coordenadora da comissão do FMPIC, Mariana; não é de 
conhecimento da diretoria. Sandra se manifesta surpresa, 
pois faz parte da diretoria também e não tomou ciência deste 
instrumental. Dirigindo-se ao presidente Anderson e a 
primeira secretaria Mariana, ela coloca que achava que a 
diretoria tinha um trabalho de parceria. A vice-presidente, 
Lucia Secoti colocou que não concordava com o documento 
(a ficha de aprovação), neste momento o presidente 
Anderson falou que era para ela votar mesmo que fosse para 
votar desfavorável. Caixeta explica que o que a Comissão 
trouxe foi uma sugestão e não está deliberado. Anderson 
concluiu que o melhor é suspender o preenchimento da ficha 
de aprovação devido o desconforto por parte de alguns 
conselheiros. Anderson coloca que a intenção da ficha de 
aprovação é que ficasse claro as questões abordadas, sendo 
uma consulta apenas. Mariana se desculpa se alguém se 
sentiu ofendido. A ficha é a mesma coisa de uma votação 
oral. Acredita que o assunto não é novo, a quantos meses 
este assunto tem sido discutido nas ordinárias. Constar em 
ata que o convite é realizado para participar das reuniões, as 
atas estão a disposição, mas é preciso ter coragem. Eliane 
acredita que deva ir para Comissão de Politicas Públicas para 
discussão e analise. Sandra convida as demais comissões 
para participar da próxima reunião no dia 21/03/2016 as 14 h. 
Anderson diz que o seu trabalho já fez, agora a Comissão de 



Politicas Públicas vai discutir junto com os membros das 
demais comissões. 
 

3. Devolutivas das 
Comissões: 

Mariana informa o saldo atual do FMPIC: R$4.368.700,56 
(Quatro Milhões, Seiscentos e Oitenta e Sete Mil, Setecentos 
Reais e Cinquenta e Seis Centavos). 
Sandra convida a todos para a próxima reunião da Comissão 
de Politicas Públicas para discussão da metodologia de 
repasse de recursos do FMPIC; 
Lucia informa do processo eleitoral prazo final amanhã dia 
15/03, um usuário e uma vaga para órgão de classe ou 
profissionais, uma vaga para suplente, será apresentado os 
novos conselheiros na ordinária do dia onze de abril de 2016; 
Sr. Claudio informa que não houve a última reunião da 
Comissão de Legislação e Registro. 

 

4. Informes Gerais:  

Ana Lígia informa que sete entidades entraram com 
solicitação para o alvará de uso, três entidades garante 
atendimento sem recurso; 
Lucia informa o convite do Conselho Estadual para reunião 
no dia 29/03/2016 das 09 às 12h00 em São Paulo onde se 
tratará a Conferencia Nacional. 
 

 

CONCLUSÕES 

 
Anderson encerrou a reunião às 16 h e nada mais tendo para 
o momento eu, Sandra Margareth Zampola, segunda 
secretária, lavrei o presente ata que passa a ser assinada por 
mim e pelo presidente do CMI. 
 
 
 
 
 
 
Anderson Gonçalves                     Sandra Margareth Zampola 

      Presidente                                               2ª Secretária 

 

 


