
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo primeiro dia 

do mês de abril de 2016 na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro 

– Campinas – SP, tendo como horário de início às 14h10. 

Pauta: 

1. Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes; 

2. Destaques e aprovação da ata de março; 

3. Posse dos conselheiros eleitos no último processo de eleição para representantes da sociedade 

civil; 

4. Devolutiva da Comissão de Políticas Públicas (ampliada) referente a metodologia para 

deliberação dos recursos do FMPIC; 

5. Apresentação da proposta da vice-presidência do CMI, referente a deliberação dos recursos 

do FMPIC; 

6. Pauta pendente da última reunião - deliberação sobre as diretrizes preliminares para 

formulação de edital de chamamento público de seleção de projetos a serem financiados pelo 

FMPIC. Deliberação restrita a três aspectos do edital, a saber: 

6.1) Prazo de execução dos projetos; 

6.2) Objeto do edital; 

6.3) Valores disponibilizados 

7.  Definição de prazo para adequação do estatuto e plano de trabalho da Associação Campinas 

Parkinson; 

8. Definição de dois conselheiros para fazer o curso na área de gerontologia oferecido pela 

PUCC e AGEMCAMP; 

9. Devolutiva das Comissões; 

10. Demonstrativos financeiros do FMPIC; 

11. Deliberar sobre alteração de horário da próxima reunião, propondo realizar a primeira 

chamada às 13:30 h; 

12. Informes gerais.  

 

  REUNIÃO PRESIDIDA POR Anderson Gonçalves 

TIPO DE REUNIÃO  Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso 

FACILITADOR E 

CRONOMETRISTA 
 

SECRETÁRIO Mariana Barão 

1. APRESENTAÇÃO DOS 

PRESENTES E 

JUSTIFICATIVAS 

DOS AUSENTES 

De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, 

participaram 35 (trinta e cinco) pessoas. Entre essas, 15 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), Adriana Piccirilo Mendes 

(EMDEC), Ademir Pavani (Secretaria Municipal de Cultura), 

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), Alessandro Figueiredo 

de Oliveira (Profissionais), Vilda Maria de Oliveira (AAPICAMP), 

Adalgisa O.L.Garcia (Usuários) e José Claudio Mendes (Usuários). 

Os conselheiros suplentes eram 08: Mariana Barão (Gabinete do 

Prefeito); Carolina Belo R.Scacheti (Secretaria Municipal de Saúde), 

e Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade), Edna de Carvalho de Lara 



(SMCAIS), Kleber Rodolfo Albino Ferreira (Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer), Maria Aparecida Trovó (Pastoral da Pessoa 

Idosa), Ruth Aparecida Viana (Profissionais) e Andreza de Castro 

(AAPICAMP). Havia 12 convidados: Alessandra Bueno (SETA), 

Ralpho Wallace Soubbi (Coordenadoria do Idoso), Rosemeire 

Pereira Cortizio (Pastoral da Pessoa Idosa), José Alberto Macedo 

Nogueira (voluntário), Ana Lidia Mauzoni (FEAC), Vera Lucia 

Viola ( Assistência Vicentina Frederico Ozanam), Sandra Silva Brito 

(Mãe Maria Rosa), Kelly Cristina Parro da Silva (Mãe Maria Rosa), 

Antonio Pedro Rodrigues (SMCAIS), Moises Lincoln Nadin 

(Aconchego Familiar), Sonia Maria Souza Poppi, (voluntária) e 

Daniela Watanabe (CRAMI). Total de justificativas foram 04: 

Miriam Nazareth Berling (Secretaria Municipal de Saúde), Paola 

Bassoli Costa (Secretaria de Assuntos Jurídico), Flávia Mayumi 

Sakai (Projeto Gente Nova) e Raphael Jorge Tanus (OAB). 

2. Destaques e 

Aprovação da Ata 

da Assembleia 

Ordinária do mês 

de março de 2016: 

Anderson iniciou a fala explicando como se dá a sistemática de 

aprovação das atas, por haver novos conselheiros que não 

participaram das discussões anteriores de leitura prévia, prazo para 

destaques e posterior aprovação em reunião ordinária. 

Foram lidos os destaques realizados pelas conselheiras Mariana e 

Lúcia Secoti. 

Em relação às alterações propostas por Lúcia, Anderson faz uma 

ponderação sobre o item 4, com a sugestão de alteração de redação 

para: Depois de uma breve conversa entre a coordenadora do FMPIC, o 

presidente Anderson e a conselheira Silvia, o presidente Anderson concluiu 

que era melhor suspender o preenchimento da ficha de aprovação da 

metodologia de repasse dos recursos do FMPIC. 
Discorda da proposta, vez que não ocorreu qualquer conversa em 

separado com as conselheiras Mariana e Silvia. Assim, a redação 

original contemplaria melhor o que de fato ocorreu. 

Lúcia Secoti colocou se tratar de uma sugestão, pois foi a forma 

como ela viu. 

Anderson questionou se Sandra, que secretariou a reunião, também 

teve essa visão, ao que foi dito que não. 

Após as ponderações acima descritas, os conselheiros, em maioria, 

optaram por manter a redação original, no tocante ao item 4 da 

proposta de Lúcia Secoti, exceto a proponente. 

Em relação aos demais destaques, foram eles aprovados e a ata do 

mês de março foi aprovada por aclamação. 

3. Posse dos 

representantes da 

sociedade civil 

Foi dada posse simbólica aos representantes da sociedade civil 

eleitos no último processo eleitoral. 

As novas conselheiras apresentaram-se aos demais membros do CMI 

e aos convidados e ouvintes presentes. 

Lúcia Secoti fez um aparte para propor uma inversão de pauta, a fim 

de que o item 11 seja analisado anteriormente. 

Explicou que a conselheira Adriana Piccirilo Mendes encaminhou a 

sugestão de alteração de horário de início das reuniões ordinárias. 

Invertida a pauta, abriu-se fala para Adriana Piccirilo Mendes, 

dizendo que trouxe a sugestão de mudança de horário pelo fato de 

findar seu horário de saída da Assembleia geral ordinária às 16 horas.  

O convidado Beto apontou a necessidade de modificação de 



dispositivo de Regimento Interno com quorum de 2/3, entendendo 

que a modificação do dia das reuniões deveria ter seguido esta 

sistemática, o que não ocorreu. 

Anderson disse que a redação estabelecida no Regimento Interno traz 

que as reuniões seriam preferencialmente (e não obrigatoriamente) às 

quintas-feiras. 

Mariana ponderou que não houve alteração formal do Regimento 

Interno, pela interpretação que se deu ao “preferencialmente”. 

Realizada a votação, foram 12 votos favoráveis à alteração (verificar 

com Anderson se ele tem o resultado da votação para confirmar) pela 

alteração de horário de início da reunião para as 13:30 h (primeira 

chamada) e manutenção de ocorrência às segundas-feiras, vigorando 

a determinação a partir de maio. 

4. Devolutiva da 

Comissão de Políticas 

Públicas 

Sandra iniciou a apresentação dos resultados obtidos a partir das 

discussões da reunião da Comissão de Políticas Públicas ampliada, 

que contou com a participação de 13 (treze) pessoas dentre 

conselheiros e convidados, no dia 21/03 e em atenção às deliberações 

da reunião ordinária do mês de março. 

Antes de entrar na metodologia propriamente dita, Sandra apresentou 

a preocupação que o grupo teve em relação aos registros no CMI 

dado que, das 43 entidades solicitaram registro, apenas 05 obtiveram-

no. Há 13 entidades apenas com questões relacionadas ao alvará de 

uso, sendo que são monitoradas por receberem recursos públicos. 

Salientou que o CMI deve ter preocupação com esse processo, pois já 

faz 2 anos que a resolução de registros foi publicada e não há, ainda, 

solução prática, devendo se tentar outros caminhos legalmente 

viáveis. 

Apresentou aos conselheiros um quadro de entidades que solicitaram 

registro alimentado pela Comissão de Legislação e Registro. 

Em seguindo, passou à apresentação da metodologia escolhida pela 

Comissão. 

Em relação ao prazo de execução, optou-se pelo período de 12 (doze) 

meses. 

Foi definida a divisão em 03 (três) eixos, conforme o 

envelhecimento. 

A definição dos valores seguiu os seguintes termos: 

Eixo I - R$ 500.000,00 contemplando até 10 (dez) projetos, com 

valores variando de 50 a 80 mil reais; 

Ponderou que a maioria das entidades recebe recursos públicos e 

acabam devolvendo por não conseguirem utilizar. O objetivo seria 

qualificar os trabalhos existentes.  

Eixo II - R$ 1.250.000,00 contemplando até 06 (seis) projetos, com 

valores variando de 150 a 200 mil reais; 

Eixo III - R$ 1.250.000,00 contemplando até 06 (seis) projetos. 

Beto questionou se não haveria limitação de valores para o eixo III, 

ao que foi dito que ele é mais variável, não havendo valor fixo, mas 

contemplando até 06 projetos. 

Feita a apresentação, Anderson iniciou as inscrições de fala. 

Inscreveram-se os conselheiros Kleber, Alessandra Figueiredo e 

Andreza, bem como os convidados Vera e Beto. 

Vera questionou qual seria o prazo para concorrer, ao que a 



conselheira Sílvia respondeu que a discussão é para que se feche o 

desenho do edital, não sendo fase de abertura de inscrições para 

concorrência. 

Kleber trouxe que há apenas 05 entidades cadastradas, sendo elas 

voltadas à assistência social e saúde. Apontou que as questões 

sempre perpassam as políticas de saúde e assistência, não 

contemplando a política do idoso como um todo. 

Em relação aos valores, pontuou que os idosos dependentes, de fato, 

custam mais, porém esta lógica não mudará se não houver foco na 

prevenção, não conseguindo visualizar como isso será contemplado 

nos moldes de hoje. 

Alessandra Figueiredo disse que concorda com a fala de Kleber, 

apontando a tendência em se focar no idoso dependente. 

Considera que a promoção de palestras e educação voltadas ao 

envelhecimento sadio seriam projetos de baixo custo. Questionou 

como as pessoas podem ter acesso a recursos para essas finalidades. 

Sandra explicou que não há nada concreto, mas apenas informações e 

propostas para subsídio. Alerta que a política de assistência social 

não trabalha sozinha, devendo buscar parceiros. 

Beto diz que a resolução para inscrição das entidades foi aprovada 

pelo Conselho, existindo atualmente um trabalho de modificação de 

alguns aspectos. Ressalta que o registro é obrigatório pelo Estatuto 

do Idoso. 

Aponta que é certo que a entidade que funciona sem alvará é 

clandestina e que a Comissão de Legislação e Registro está propondo 

coisas ciente daquilo que pode e que não pode. 

Kleber pontua que o objetivo dos recursos do Fundo é beneficiar o 

idoso e este deve ser o foco principal dos trabalhos. 

Questionada do porquê da diferença de valores para os eixos II e III 

em relação ao eixo I, Sandra explicou que aqueles requerem mais 

gastos. 

5. Apresentação da 

proposta da vice-

presidência e 6. Pauta 

pendente da última 

reunião: deliberações 

sobre as diretrizes 

preliminares acerca 

dos repasses do 

FMPIC. 

Lúcia Secoti iniciou a fala dizendo que havia solicitado este tempo na 

reunião ordinária de março. 

Dividiu sua apresentação em: 

. Embasamento legal, apontando para tanto a Lei nº 12.213/10, que 

instituiu o Fundo Nacional do Idoso; 

.  Importância do diagnóstico local e definição de prioridades: Lúcia 

Secoti disse ter entrado em contato com Fábio Ribas a fim de saber 

qual o prazo para a elaboração de um diagnóstico, ao que foi dito 

seria de 06 a 10 meses. Sem diagnóstico, as deliberações ficariam 

fragilizadas. 

A Comissão do FMPIC preocupou-se em reunir elementos para a 

construção do edital, mas acredita que só haveria segurança com o 

diagnóstico. 

.  Possibilidades de ação: propôs uma utilização limitada dos recursos 

do Fundo, ante à ausência de diagnóstico, à inexperiência do 

Conselho em deliberações desta ordem, bem como no monitoramento 

da aplicação e avaliação dos resultados da aplicação dos recursos. 

. Em sua apresentação, propõe a utilização do percentual de 5% do 

total do FMPIC, subtraindo o valor de R$ 500.000,00 ( quinhentos 

mil) destinado pela CPFL, em dezembro de 2013, para o diagnóstico.  



. Eixos para utilização: a proposta foi para que o recurso 

disponibilizado fosse voltado a projetos de empoderamento e 

protagonismo da pessoa idosa e qualificação de equipes no 

atendimento ao idoso. 

.  Critérios de utilização: houve o apontamento da necessidade de 

registro das entidades no Conselho. Disse que se o CMI optar por 

liberar recursos do Fundo para entidades sem o Registro, estamos 

derrubando todo trabalho realizado pela comissão de Legislação e 

Registro. Sugeriu que ao invés de liberar o recurso do fundo para 

entidades que solicitaram o Registro no CMI, mas que ainda não 

conseguiram por estarem pendentes com a documentação, no tocante 

ao alvará de uso; fazer um ofício cobrando uma solução do poder 

público.  

Foram inscritos para fala os conselheiros Sílvia, Alessandra 

Figueiredo, Omar, Anderson e Anicésio. 

Anderson pediu para deixar registrado em ata que a apresentação 

realizada por Lucia Secoti não passou anteriormente pela diretoria. 

Lucia discorda e informa que enviou sim email para o CMI. Coloca 

também que, em reunião de diretoria, antes da ordinária de março, já 

havia comentado que não concordava com a proposta apresentadas 

pela Comissão do FMPIC.  

Sílvia iniciou a fala lamentando que o Conselho e seus conselheiros 

não consigam dialogar sobre uma pauta. Sequer se consegue discutir 

sobre qualquer coisa. 

Ficou surpresa que a vice-presidente tenha trazido uma proposta 

autônoma. Não se demonstra a menor preocupação em se dar uma 

resposta cívica. 

Ressaltou que há mecanismos jurídicos para muitas das questões do 

edital. 

O que o Conselho deve fazer é tirar propostas concretas a partir das 

discussões da Assembleia. 

O conselheiro Omar endossou as considerações de Sílvia, 

demonstrando preocupação com o que vem ocorrendo no Conselho. 

Disse não saber mais o que está fazendo no Conselho. 

Anderson pontuou que o trabalho da Comissão do FMPIC não 

interferiu nas deliberações e conclusões da Comissão de Políticas 

Públicas (ampliada). Quem está no mister de conselheiro deve se 

apropriar do conhecimento necessário para a condução dos trabalhos. 

Apontou que a Comissão e o Conselho tiveram sempre um trabalho 

transparente. 

O diagnóstico é um caminho ideal, mas sua concretização demorará. 

Deliberar sobre como gastar os recursos do Fundo é uma enorme 

responsabilidade, assim como não deliberar. 

O conselheiro Anicésio reiterou a fala de Anderson, salientando que 

houve, há muitas reuniões atrás, a votação para se definir se o 

Conselho aguardaria o diagnóstico ou não e foi deliberado que não.  

Apesar de a fala de Lúcia Secoti ser individual, ela trazer 

considerações positivas, mas deve haver um balanceamento.  

Alessandra Figueiredo concorda com Anicésio. Colocou que a 

maneira como as coisas vêm sendo colocadas nas reuniões 

proporciona discórdias e que, enquanto a discussão ocorre, há idosos 



passando por tratamentos e atendimentos ruins. 

Foi aberta fala para Lúcia Secoti, José Cláudio, Omar e Anderson. 

Lúcia esclareceu que entrou em contato com as Comissões de 

Políticas Públicas, Legislação e Registro e Diagnóstico. Colocou que 

respeita as colocações dos conselheiros e argumentou que pediu para 

apresentar suas contribuições na ordinária de março.  

Colocou que há duas propostas e uma possibilidade de movimentação 

para a realização do diagnóstico, antes da deliberação referente ao 

gasto do recurso do FMPIC. 

José Cláudio apontou a necessidade de que a reunião termine com 

alguma proposta concretizada. 

Omar sugeriu que a diretoria pudesse definir uma meta comum, já 

que não haverá consenso. 

A conselheira Eliane colocou que é natural haver dúvidas e 

inseguranças, mas que o edital sanará muitas delas. 

Em relação ao diagnóstico, disse entender que sua ausência não 

obstaculiza o trabalho do Conselho e as deliberações. O Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também não o 

tem e faz suas deliberações de forma tranquila. 

Anderson disse que se sente contemplado pela apresentação de Lúcia 

mas que é, em muitos aspectos, ideal. 

Ressaltou que 5% dos recursos do Fundo equivale a R$ 200.000,00 

valor pequeno para a complexidade que é a construção de um edital.      

Salientou também não ter visto qual o prazo de execução proposto, ao 

que Lúcia respondeu que não definiu, mas que pode ser considerado o 

prazo de 12 meses também.  

Anderson ponderou que as discussões da ordinária referem-se ao 

objeto do edital, prazos de execução e valores, e não critérios de 

classificação e habilitação, acreditando que deva haver deliberação 

sobre aqueles itens, qualquer que seja ela. 

Ressaltou, ainda, que o edital somente será publicado após 

deliberação do Conselho. 

Ante a indagação do conselheiro José Claudio quanto a percentual de 

5% apresentado pela vice-presidente, Lucia disse que se o colegiado 

entender que é necessário repensar esse percentual, aumentando para 

10% como sugere o referido conselheiro, ela não vê problemas, mas 

não concorda com a utilização de 75% apresentado na proposta do 

FMPIC.  

Após as apresentações e falas com conselheiros, passou-se à 

deliberação. 

A sistemática apresentada foi pela votação em uma das duas 

propostas apresentadas, nos termos do disposto na pauta 4 (devolutiva 

da Comissão de Políticas Públicas - proposta 1) e na pauta 5 

(apresentação da proposta da vice-presidência - proposta 2). 

O resultado da votação deu-se conforme o que segue: 

 

1) Representantes do poder público: 

1.1 Gabinete do Prefeito (Eliane Martins Tortello): 1 

1.2 Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 

(Sílvia Jeni P. De Brito): 1 

1.3 Secretaria Municipal de Educação (Rogério Scarazzatto):1 



1.4Secretaria Municipal de Saúde (Carolina Belo R. Scacheti):1 

1.5 Secretaria Municipal de Transportes/EMDEC : ausente no 

momento da votação 

1.6 Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos: ausente 

1.7 Secretaria Municipal de Cultura: sem voto 

1.8 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Kleber Rodolfo Albino 

Ferreira): abstenção 

1.9 Secretaria Municipal de Habitação: sem voto 

1.10 Secretaria Municipal de Infraestrutura (Anicésio Vieira Caixeta): 

1 

 

2) Representantes da sociedade civil: 

 

A) Representantes dos usuários dos serviços ligados ao idoso ou 

entidades que os representem: 

  

1.1 Pastoral da Pessoa Idosa (Maria Lúcia Secoti Filizola): 2 

1.2 Lar da Amizade Ilce da Cunha Henri (Lúcia Helena Mendes): 1  

1.3 Adalgisa Oliveira Lima Garcia: 1 

1.4 José Cláudio Mendes: 2 

1.5 AAPICAMP (Vilda Maria de Oliveira): abstenção 

 

B) Organizações não governamentais com atuação na área do idoso: 

 

1.1 Associação Campinas Parkinson (Omar Abel Rodrigues):1 

1.2 Lar Beneficente Sã Doutrina do Sétimo Dia (Alessandra Alves 

Bueno): 1 

1.3 Projeto Gente Nova (Sandra Margareth Zampola): 1 

 

C) Profissionais 

 

1.1 Ordem dos Advogados do Brasil - OAB: ausente 

1.2 Alessandra Figueiredo de Oliveira: abstenção 

 

Assim, a deliberação foi pela aceitação da proposta apresentada pela 

Comissão de Políticas Públicas, com a participação ampliada de 

outros conselheiros e convidados. 
  

7. Associação 

Campinas Parkinson 

A Associação Campinas Parkinson, que atualmente ocupa 01 assento 

no Conselho, não possui, em seu estatuto, previsão de trabalho direto 

com o idoso. Também, seu plano de trabalho não trazia os elementos 

necessários para a comprovação dos trabalhos realizados. 

Foi-lhe concedido, pela diretoria, prazo até abril para as adequações. 

Contudo, como trouxe Sr. Omar, a Associação tem previsão de 

ocorrer em setembro, razão pela qual o assunto está sendo trazido 

para o colegiado.  

Foi dada a palavra ao conselheiro Omar, que disse que o objetivo da 

Associação é a divulgação da doença, bem como a realização de 

palestras sobre o tema. 

Omar solicita a prorrogação dos prazos para saneamento das 

pendências até o mês de setembro. 



Lúcia colocou que o objetivo estatutário da Associação não tem 

vínculo o idoso, sendo este o objeto da discussão. 

Beto colocou que, no processo de registro, caberia à Comissão de 

Políticas Públicas ter feito essa análise. Acredita que a ordinária não 

seria espaço para essa discussão. 

Sandra disse que isso vem sendo conversado há algum tempo, tendo 

se apresentado soluções nas áreas técnica e administrativa. 

Foi concedido prazo para convalidação e saneamento das pendências 

até o mês de abril, mediante compromisso firmado por escrito. 

Todavia, ante a solicitação de dilação de prazo, o assunto veio à 

reunião ordinária para decisão colegiada. 

Feitas as considerações, passou-se à deliberação: 

Em virtude da votação favorável por todos os conselheiros presentes 

com direito a voto, exceto Lúcia Secoti, que se absteve, foi conferido 

prazo até o mês de setembro para que a Associação de Parkinson 

realize as alterações em seu estatuto social, para constar 

expressamente o trabalho com o idoso, bem como em seu plano de 

trabalho. 

8. Definição de dois 

conselheiros para a 

participação no curso 

na área de 

gerontologia oferecido 

pela 

PUCC/AGEMCAMP  

Mariana informou que a PUCC, em parceria com a AGEMCAMP, 

está oferecendo um curso na área de gerontologia, a ser realizado em 

módulos, sendo o primeiro voltado à capacitação de conselheiros da 

região metropolitana. 

Serão 02 vagas, preferencialmente para 01 conselheiro da sociedade 

civil e 01 do poder público. 

Questionado se haveria conselheiros interessados, Edna Lara, 

representante suplente da SMCAIS, manifestou seu interesse, sem 

manifestação de nenhum representante da sociedade civil. 

Frente ao baixo número de conselheiros nesse momento, a diretoria 

do CMI encaminhará e-mail a todos os conselheiros com as 

informações sobre a capacitação para a definição final de quem 

representará o Conselho de Campinas.  

9. Devolutiva das 

Comissões 

9.1 Comissão de ILPI: tem feito encontros sistemáticos e visitas. Há 

uma série de denúncias que chegam ao Conselho e que têm tomado o 

tempo da Comissão e, por isso, está sendo proposta uma reunião 

ampliada entre a diretoria e órgãos técnicos para a discussão do tema. 

 

9.2 Comissão de Legislação e Registro: a devolutiva foi realizada pelo 

convidado Beto, no sentido de que a Comissão tem realizado reuniões 

semanais, além da ocorrida com a OAB, para análise das propostas de 

modificação do Regimento Interno/lei de criação. 

 

9.3 Comissão Eleitoral: após o último processo eleitoral, remanesce 

01 vaga para representante da sociedade civil, no segmento órgãos de 

classe ou profissionais com atuação na área do idoso.  

10. Demonstrativos 

financeiros do FMPIC 

A coordenadora da Comissão do FMPIC informou que os 

demonstrativos financeiros do mês de abril ainda não haviam chegado 

ao Conselho, razão pela qual se comprometeu a encaminhá-los por e-

mail quando isso ocorresse.   

11. Informes gerais 
O conselheiro José Cláudio informou que foi procurado pela diretora 

da faculdade de enfermagem da Unicamp para eventuais parcerias. O 



encontro será no dia 15/04 às 14:00 h. 

Sandra Poppi informou o novo endereço da Associação de 

Cuidadores. 

Conclusões 

Anderson Gonçalves, presidente do Conselho Municipal do Idoso, 

encerrou a reunião às 16:55 h e nada mais tendo para o momento eu, 

Mariana Barão, primeira secretária, lavrei a presente ata, que passa a 

ser assinada por mim e pelo presidente. 
 


