
1.  
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no nono dia 
do mês de maio de 2016, na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado nº 
1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início na segunda chamada, às 
14h00. 
Pauta: 
1. Apresentação dos Presentes e justificativas dos ausentes; 
2. Destaques e Aprovação da Ata de Assembleia Ordinária abril de 2016; 
3. Devolutivas das Comissões: 

. Política Pública e Violência; 

. Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI; 

. Eventos; 

. Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas. 
4. Apresentação dos trabalhos da Comissão de Legislação e Registro e Discussão para 
critérios de habilitação de entidades na busca de recursos do FMPIC; 
5. Discussão sobre alternância de mandato entre Poder Público e sociedade Civil na 
Gestão 2015 – 2017 
6. Informes Gerais. 
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1. Apresentação dos 
Presentes e 
Justificativas dos 
ausentes 

De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, 
participaram 25 (vinte e cinco) pessoas. Entre essas, 12 são 
conselheiros titulares: Eliane Márcia Martins Tortello 
(Gabinete do Prefeito), Anderson Gonçalves (Sec. Segurança 
Pública); Anicésio Vieira Caixeta (Sec. Infraestrutura); Maria 
Lucia Secoti Filizola (Pastoral da Pessoa Idosa); Sandra 
Margareth Zampola (Projeto Gente Nova – PROGEN); 
Rogério Scarazzatto (Sec. de Educação); Miriam Nazareth 
Berling (Sec. Saúde); Adriana Piccirilo D. Mendes (EMDEC); 
Paola Bassoli Costa (Sec. Assuntos Jurídicos); Adalgisa 
Oliveira Lima Garcia (Sociedade Civil – Usuária); Raphael 
Jorge Tannus (Sociedade Civil – OAB); Alessandra 
Figueiredo de Oliveira (Sociedade Civil – Profissional). 
 
 Os conselheiros suplentes eram 05, Mariana Barão 
(Gabinete do Prefeito); Lucia Helena Mendes (Lar da 
Amizade); Edna de Carvalho de Lara (SMCAIS); Camila 
Cristina Franco (Lar Sã Doutrina); Ruth Aparecida Viana 
(Sociedade Civil - Profissional). 
 
Havia 14 convidados. Os nomes estão no livro de presença 
disponível para consulta na Secretaria Administrativa do 
Conselho. 
 
Justificaram ausência: 05 conselheiros. São os nomes: 
Ângela Maria Bassora (Suplente, Sec. Educação); Carolina 
Belo R. Scacheti (Suplente, Sec. Saúde); Kleber Rodolfo 
Albino Ferreira (Sup. Sec. Esportes e Lazer); Maria Aparecida 



Trovó (Suplente, Pastoral da Pessoa Idosa); Alessandra 
Alves Bueno (Titular, Lar Sã Doutrina). 

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

Anderson realizou a leitura corrida dos destaques 
encaminhados pela conselheira Lucia e após os 
apontamentos a ata da Assembleia Geral de Abril de 2016 foi 
aprovada pelo colegiado. 
Os conselheiros Rafael, Paola e Mirian Berling abstiveram-se  
por não estarem na ordinária de abril de 2016. 

  

3. Devolutivas da 
Comissões: 

Comissão FMPIC: Mariana informa o saldo atual do FMPIC: 
R$4.417.274,38 (quatro milhões, quatrocentos e dezessete 
Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Oito 
centavos). Até o momento não foi encaminhado a planilha de 
movimentação, assim que chegar será encaminhada por e-
mail para ciência dos conselheiros. Rafael solicita a 
possibilidade do extrato de movimentação, Mariana informa 
que está na pasta e todos os conselheiros têm acesso. Após 
Anderson diz que será enviado todo mês por e e-mail para 
todos os conselheiros e convida os conselheiros para 
participar das reuniões da comissão de 5ª feira as 16h00. 
Salienta que quando tiver o site será disponibilizado o 
extrato, sinal de transparência; 
Comissão Politicas Públicas: Sandra diz que a comissão 
tem atuado nas avaliações do Plano de Trabalho, orientando 
entidades com dificuldade de construir o plano, solicitando 
através de e-mail as adequações, tem atuado em para 
promover encontros com as diferentes redes e serviços para 
discutir e fomentar ações que contemplem as necessidades 
da pessoa idosa. Convida os conselheiros a participarem 
toda segunda feira do mês às 14h00; 
Comissão de diagnóstico: Rafael justifica sua ausência nas 
últimas reuniões. Informa que se reuniu com a diretoria e 
solicitou reunião com a Secretária Jane Valente para 
encaminhar o diagnostico amplo e, solicitar o 
encaminhamento para compor o processo de licitação. Fez 
um apelo para que a reunião seja marcada. Sandra o 
informou que, no dia de hoje, a secretaria deu o retorno que a 
reunião ocorrerá no dia 13/05/2016 as 11h00, na Secretaria 
de Assistência. Rafael agradeceu o retorno; 
Comissão de ILPI: Edna informa que tem mantido as visitas 
com regularidade. Mas informa que a comissão não se 
resume as visitas para efetivação de registro. A Comissão 
tem realizado visitas fiscalizatórias para verificação de 
denúncias, algumas demandas de outros órgãos. Diz que a 
Diretoria, juntamente a Comissão, planejou reunião no dia 
16/05 para verificar o fluxo. Informou do GT Grau de 
funcionalidades, que conta com a participação de 
profissionais do INSS, utiliza instrumentos e pode dividir para 
que o grupo possa construir o nosso fluxo municipal. 
Anderson diz que é importante alinhar, chamar os membros 
da comissão e o promotor para afinar. Vera diz que quer que 
Promotor visite as entidades que recebem recursos públicos. 



Raphael se coloca à disposição em vir para reunião, diz que 
a ordem dos advogados tem uma Coordenadoria do idoso 
que presta serviços e recebe denúncias. Sr. João Vieira 
informa que a educação tem um link com um ícone para 
esclarecimentos das finalidades, espaço de elogios e criticas. 
Anderson agradece a contribuição do Sr. João. O convidado 
Beto faz dois apontamentos. Primeiro, a ILPI está agregando 
o GT Grau de Funcionalidades sem previsão no Regimento 
Interno. Segundo, o Conselho de Direito da Pessoa Idosa 
tem como dever fiscalizar e conta com assistente social que 
tem como objetivo atuar nas denúncias. 
 
 

4. Apresentação dos 
trabalhos da Comissão 
de Legislação e 
Registro e Discussão 
para critérios de 
habilitação de 
entidades na busca de 
recursos do FMPIC; 

Paola Bassoli, coordenadora da Comissão de Legislação e 
Registro, apresentou o balanço do processo de registro e 
ações desenvolvidas. Na presente reunião fez as orientações  
e, na próxima, será realizada deliberação. (ver anexo material 
apresentado) 

5. Discussão sobre 
alternancia de mandato 
entre Poder Público e 
sociedade Civil na 
Gestão 2015 - 2017 

Anderson inicia informando que na próxima reunião ordinária 
terá um processo eleitoral, que nesta gestão o Presidente é 
conselheiro pelo poder público, sendo que o prazo de 
mandato do cargo é de 18 meses. Importante lembrar que o 
primeiro e o segundo secretário podem ser quaisquer  
conselheiros (titular ou suplente; do poder público ou da 
sociedade civil). Sobre a próxima gestão, o Presidente será 
representante da sociedade civil. Salienta que deve ocorrer  
um desmembramento por parte da atual diretoria. Anderson 
não tem interesse em permanecer. Raphael diz que tem 
interesse em ver as atas passadas sobre o processo de 
eleição da Diretoria. Edna registra o fato de que ter a reunião 
com eleição em junho, necessariamente, não permitirá o 
mandato neste mês. Alessandra disse que acabou de entrar 
no Conselho e que a falta de informação entre a diretoria 
gera desconforto para todos, “é preciso melhorar o que tem 
ocorrido, caso contrário é perda de tempo”, acha que todos 
devemos construir. O convidado Beto informa que analisando 
o regimento está correta a data proposta para eleição da 
nova diretoria, no mínimo 30 dias e máximo 60. Sendo o 
mandato da diretoria de 18 meses, todos podem ser 
candidatos. Raphael, representando OAB, diz que o rito 
proposto não está entendido e causa estranheza, “se há 
divergência, o rito deve ser definido”, ainda segundo 
Raphael, a sociedade civil é sempre mais desorganizada, 
assim, deve-se respeitar posições e tomar condutas jurídicas. 
Pede o rito, mas é preocupante questão de chapa. Mariana 
acha que deveria ser paritário o mandato e de alternância, 
existem momentos que caminha de forma favorável. Tem 
várias questões que não queria que ela ficasse, como 
podemos fazer para não ser desgastante, estamos de fato 
em um momento que não é interesse, é fato que esta 



composição de diretoria vai se manter, necessariamente a 
Presidência é da sociedade civil, nos temos que pensar, 
temos prazo. José Cláudio, há de haver rito, mas hoje há 
incerteza sobre o que eu vou fazer enquanto conselheiro, 
pois houve debates, meio democrata, divergências de ideias 
é preciso tolerância, para nós de cabelos brancos é preciso 
harmonia com boas praticas. Não me sinto confortável teve 
muitas entidades que estão preocupadas com o que tem 
ocorrido no colegiado não podemos nos sujeitar a isso. 
Anderson diz querer evitar o dito pelo não dito, seu 
descontentamento não foi com pessoas, mas pelo ritmo dos 
processos no Conselho. Informa que jamais quis impor 
nenhuma medida, “respeito o que foi colocado, mas se 
mantivermos a diretoria deste jeito, a tendência é piorar”. 
Anderson elogia a fala de Alessandra Figueiredo de Oliveira 
(enfermeira), informa que Sr. Omar procurou a Diretoria para 
manifestar sua insatisfação com o andamento dos trabalhos 
durante as reuniões ordinárias. É preciso pensar no Conselho 
do Idoso, não devemos pensar nos nossos particulares. 
Eliane diz que não há confusão entre rito e costume, deve-se 
manter paridade para ter equilíbrio na Diretoria. Repensar o 
posicionamento que a Diretoria está tendo e qual o 
posicionamento do colegiado. Paola diz que vai ter 
discussões, organizar pauta das reuniões, limites, trazer em 
Assembleia. Lucia, vamos nos ater ao regimento, quando 
Eliane coloca que é paritário, não foi eleito por este 
colegiado, eu como membro da diretoria tenho como objetivo 
trazer para o colegiado. Solicitamos sugestão para o 
colegiado, reuniões gravadas. Sandra informou que no dia de 
hoje foi solicitado que na próxima reunião seja gravada. Lucia 
destaca a forma de trazer seus destaques, lembra que 
quando Miriam foi presidente e Anderson se candidatou, diz 
que está fazendo um movimento, aproveita para esclarecer 
que solicitou 10 minutos na extraordinária em março de 2016. 
Em abril Mariana perguntou se eu teria fala, agradecendo a 
atenção mais é muito difícil deliberar a respeito de dinheiro. 
Raphael, diz que está de braços abertos, não comunguei 
com este momento de conflito. Cláudio diz que Anderson dá 
abertura para as falas e apontamentos, só que durantes as 
minhas vindas, caiu na minha mão o diagnostico de 2013, 
onde serão destinadas as verbas, sem diagnostico correto 
temos que buscar o externo. Gastar 75% em um prazo de 12 
meses, eu acho que deve 30 a 40%, diretoria é passageira, 
continuidade do CMI e onde vamos investir e as outras ser 
feitas na hora e assinadas. Alessandra, lembra que existia 
uma briga entre enfermeiros administrativo e assistenciais, o 
gestor trocou, quando puderam sentir a realidade do outro 
ouve mudanças. Miriam, existem conflitos poder público e 
sociedade civil, gera desconforto, lembra que tudo tem 
sombre, encima e embaixo, um lado e outro, sociedade civil 
no conselho forma de representação e poder público 
também. Disponibilidade da diretoria em ficar ou não, não é 
aqui que se lava a roupa suja. A diretoria deve discordar, mas 



não trazer para o colegiado.  
 

6. Informes Gerais:  

Paola quer saber se em junho de 2016 teria pauta única, pois 
na próxima reunião há esta proposta de eleição, que deve ser 
realizada com calma. Lembra que registro é um assunto 
polêmico. Anderson diz que vai avaliar o pedido junto a 
Diretoria e propõe o encerramento desta reunião. 
José Cláudio com o Beto estiveram em uma reunião com a 
Diretora Enfermagem da UNICAMP, informa que em 
setembro ou outubro alunos doutorandos virão no Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa. 

Conclusões 

 
Anderson encerrou a reunião às 17h30 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 - Presidente    
Sandra Margareth Zampola – 2ª Secretária 

 

 


