
 

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo 
terceiro dia do mês de junho de 2016 na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira 
Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início as 14h10. 
Pauta: 

1. Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes; 

2. Destaques e aprovação da ata de maio; 

       3. Deliberação sobre a utilização dos recursos do FMPIC para impressão de material de divulgação do dia 15 de 

Junho – dia municipal de conscientização da violência contra a pessoa idosa 

4. Discussão sobre o processo de registro de entidades ou instituições no Conselho Municipal do Idoso e 

apresentação de propostas de critérios de habilitação para o repasse de recursos do FMPIC 

5. Saldo do FMPIC 

6. Devolutiva das Comissões 

.  

 
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 31 

pessoas: Entre essas, 13 são conselheiros titulares: Eliane 
Márcia Martins Tortello (Gabinete do Prefeito), Anderson 
Gonçalves (Sec. Segurança Pública); Silvia Jeni P. de Brito 
(SMCAIS); Maria Lucia Secoti Filizola (Pastoral da Pessoa 
Idosa); Sandra Margareth Zampola (Projeto Gente Nova – 
PROGEN); Miriam Nazareth Berling (Sec. Saúde); Paola 
Bassoli Costa (Sec. Assuntos Jurídicos); Adalgisa Oliveira 
Lima Garcia (Sociedade Civil – Usuária); Alessandra 
Figueiredo de Oliveira (Sociedade Civil – Profissional), Vilda 
Maria de Oliveira (AAPICAMP); José Claudio Mendes 
(usuários), Omar Abel Rodrigues (Ass Campinas Parkinson); 
Alessandra Alves Bueno (Lar Sã Doutrina) 

 

Os conselheiros suplentes eram 08: Mariana Barão (Gabinete do Prefeito); 
Carolina Belo R. Scacheti (Sec. Saúde); Walter Rhis de Jesus (Sec. 
Cultura); Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade); Edna de Carvalho de 
Lara (SMCAIS); Ruth Aparecida Viana (Sociedade Civil – Profissional)/ 
Maria Aparecida Trovó (Pastoral da Pessoa Idosa); Mary Regina 
Marquesine Taveira (usuários). 
 

 

Havia 10 convidados: Os nomes estão no livro de presença 
disponível para consulta na Secretaria Administrativa do 
Conselho. 
 

Total de justificativas foram 04: Adriana Piccirilo Dias Mendes (EMDEC), 

Rogério Scarazzatto (Sec. de Educação), Rodrigo Pinheiro Dias (Sec 

Infraestrutura) e Raphael Jorge Tannus (OAB). 



2. Informes gerais 

Anderson apresentou dois informes: 
 
1. Na próxima sexta-feira, dia 17/06, às 09:00 h, o Conselho 
do Idoso promoverá um encontro com órgãos do Município 
para tratar dos canais de denúncia existentes em Campinas. 
Lúcia fez um aparte para dizer que o encontro se dará como 
assembleia extraordinária, podendo haver convidados, mas 
devendo haver a presença dos conselheiros titulares ou 
suplentes. 
Conta-se com a presença do Promotor de Justiça Dr. Valcir 
Kobori, um representante da SMCAIS e da Secretaria de 
Saúde. Informou que, até o momento, não houve confirmação 
de presença de nenhum representante da Defensoria Pública, 
mas a Ordem dos Advogados do Brasill - OAB foi convidada, 
em virtude de ter uma Comissão que atua nos canais de 
denúncia. 
Miriam Berling apresentou dúvida em relação à natureza do 
encontro proposto, não tendo ficado claro se será assembleia 
extraordinária, dado que ainda não houve convocação. 
Anderson informou que as convocações devem ser realizadas 
com até três dias de antecedência, mas que o assunto não foi 
colocado em reunião para não tomar tempo das pautas 
subsequentes. Colocou que o consenso da diretoria foi no 
sentido de não haver convocação, mas convite para o que 
teria a natureza de reunião.  
 
2. Anderson iniciou o informe dizendo que, na última reunião 
ordinária, em virtude da existência de duas temáticas 
complexas (processo eleitoral da diretoria e registro das 
entidades no Conselho), houve um conflito de tempo e, para 
otimizar os espaços de discussão, optou-se pela realização do 
citado processo eleitoral em reunião extraordinária, a ocorrer 
no dia 27 de junho. A presente reunião tratará da continuação 
da discussão iniciada na assembleia passada, qual seja o 
processo de registro das entidades que atuam com a 
população idosa no Conselho Municipal do Idoso.  
 
3. Lúcia Secotti convidou os conselheiros para 
acompanharem a programação da Rádio Brasil no dia 15/06 
(dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa 
idosa).  

3. Deliberação sobre a 

utilização dos recursos 

do FMPIC para 

impressão de material de 

divulgação do dia 15 de 

Junho – dia municipal de 

conscientização da 

violência contra a pessoa 

idosa  

Anderson apresentou o material confeccionado para o Dia Mundial de 

Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, reiterando que tal material foi 

encaminhado na última sexta-feira aos conselheiros, por e-mail. 

Versões impressas foram passadas, para conhecimento, no momento da reunião. 

Lúcia Secotti fez a apresentação do material, uma vez que ficou à frente do 

trabalho.   

Iniciou dizendo que o Conselho sempre fez movimentos para a divulgação da 

temática, sendo que esse ano, em virtude de outras agendas, foi trazida a ideia de 

construção de um folder com explicações sobre o fenômeno da violência, bem 

como números de telefone úteis para a temática, uma vez que o Conselho tem 

constantemente recebido denúncias de violência contra a pessoa idosa, tendo se 



identificado a dificuldade da população em identificar os serviços de apoio da rede 

para casos de violência. 

Inicialmente, o material seria rodado pela SMCAIS. Porém, na semana anterior à 

reunião, foi sinalizado que não há disponibilidade financeira para isso. 

Lúcia Secotti continuou dizendo que a Prefeitura tem um contrato com a IMA, que 

providenciou um orçamento para impressão dos folders, que ficou  na casa de R$ 

5.500,00. Fez, por conta própria, com posterior ciência pelos demais membros da 

diretoria, mais três orçamentos, que foram encaminhados a todos os conselheiros 

por e-mail. 

Os citados orçamentos tiveram os seguintes valores: R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 

4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil 

reais).       

Trouxe para deliberação as seguintes questões: 

. Se o colegiado entende que os recursos do FMPIC devem ser utilizados para a 

impressão do material ou não; 

. Se a arte (já pronta) deve ser utilizada apenas de forma virtual; 

. Se deve haver a impressão de parte da quantidade primeiramente proposta 

(3.000). A sugestão da assessora da SMCAIS que preparou a arte (Daniella Tristão 

Esteca) é de que se imprimisse 1.000 exemplares, num primeiro momento. 

Colocou-se que há a opção de utilização do contrato da IMA com a Prefeitura, ou a 

elaboração de um processo licitatório para a contratação de outra empresa. 

Em relação ao conteúdo do material, Lúcia informou que foram apresentados os 

tipos de violência, bem como informações dos serviços da SMCAIS que são as 

portas de entrada (CRAS e DAS), da Secretaria de Saúde (CRI) e da Secretaria de 

Esportes, sem que houvesse a priorização de áreas, mas se trazendo as Secretarias 

mais próximas. 

Após as considerações de Lúcia Secotti, Anderson abriu para eventuais dúvidas, 

tendo se inscrito 05 conselheiros: 

1) Carolina Belo: salientou que o CRI entrou na relação de locais “porta aberta”. 

Todavia, gostaria de deixar claro que não há, neste local, recebimento de 

denúncias. O atendimento do CRI é para pacientes referenciados pela Secretaria 

Municipal de Saúde.   

Diante das colocações de Carolina, Lúcia informou que entrou em contato com 

uma pessoa da SMAS, inclusive passou e-mail, explicando o que era o trabalho. 

Inclusive, a intenção desse folder é levar os serviços a conhecimento das pessoas. 

Carolina disse que, enquanto divulgação, está certo, mas as informações ficaram 

misturadas. 

Lúcia disse que tem o e-mail de contato pelo qual obteve as informações que foram 

colocadas no folder.  

Carolina perguntou se há possibilidade de fazer alterações no conteúdo do 

material, ao que foi dito que sim, vez que ainda não foram impressos. Todavia, o 

material virtual foi passado a algumas pessoas por Lúcia Secotti. 

Anderson questionou se a solicitação da conselheira é a de que o conteúdo seja 

retirado, ao que Carolina respondeu que poderia ser reformulado. Poderia ser 

retirado, por exemplo, o telefone para contato. 

Lúcia Secotti reiterou que coube a cada Secretaria a apresentação dos dados afins. 

No caso da SMS, coube ao CRI e à conselheira Miriam o encaminhamento das 

informações. 

Carolina reiterou a possibilidade de alteração do conteúdo. 

2) Mariana Barão: colocou, mais a título de esclarecimento, o questionamento 

sobre a clareza das possibilidades trazidas por Lúcia. 

A Prefeitura tem um contrato com a IMA para trabalhos dessa natureza, mas já há 

um preço fechado. Poderia se aproveitar isso para a impressão dos folders, com o 

preço já definido, por consequência.   

A outra opção é o processo licitatório. Todavia, há que se avaliar que os processos 

licitatórios seguem pela SMCAIS, havendo que se observar se há registro de 

preços vigente para tanto ou se deve haver procedimento próprio para tanto, na 

modalidade denominada AMIL, que serve para pequenas compras ou serviços até 

R$ 8.000,00. 

Esclareceu que esse valor não pode ser desmembrado, devendo ser ele o máximo 



ao final do exercício. A informação que tem é a de que já houve a superação desse 

valor, o que traria um obstáculo prático para essa possibilidade. 

A deliberação da Assembleia poderia até ser nesse sentido, mas deve se ter ciência 

dessa problemática.  

3) Alessandra Figueiredo: colocou a importância da divulgação do material virtual 

e do cuidado nas informações que estão contidas no folder. 

4) Adalgiza: questionou de onde sairia a verba, ao que Mariana esclareceu que 

seria do FMPIC. 

5) Sandra Zampola: em relação aos entes que foram colocados ao final do folder, 

disse desconhecer o papel da Comissão da OAB, acreditando ser necessária uma 

apresentação antes de colocá-la como equipamento de prevenção. 

Disse não saber como funciona esse trabalho, o que é imprescindível para que haja 

a divulgação, já que a população passará a buscar esse trabalho, podendo não haver 

o devido retorno.   

Fechado o primeiro ciclo de inscrições, convidado Beto manifestou-se no sentido 

de verificar se alguma entidade poderia bancar alguma coisa. 

Achou interessante a SMCAIS não ter mais recursos para isso em junho, 

questionando se ficariam inviáveis trabalhos similares até o final do ano. 

Paola Bassoli colocou, em complemento à fala de Sandra, que a Comissão dos 

Direitos do Idoso da OAB foi apresentada pelo conselheiro Raphael Tannus na 

assembleia de eleição. Se ainda persiste alguma dúvida, o conselheiro 

representante da OAB poderia ser chamado para uma apresentação ao colegiado.     

Sandra reiterou que sua preocupação é não levar uma demanda que não poderá ser 

atendida pela Comissão. Edna discorreu no mesmo sentido, julgando ser 

importante um esclarecimento e uma definição de fluxos. 

José Cláudio que tem conversado com Raphael e há a proposta de melhorias no 

atendimento. Com a existência de um novo prédio, segundo o conselheiro José 

Cláudio, haveria a possibilidade de palestras e outros serviços. Estão firmando um 

convênio com a Defensoria Pública para que se dê toda a assistência, inclusive 

jurídica, aos idosos. Inclusive com a ciência do Dr. Valcir Kobori. 

Miriam Berling disse que, ao que parece, a dúvida maior gira em torno do 

conteúdo do folder, propondo uma revisão conjunta com os conselheiros 

representantes das Secretarias afetas. Disse que, quando foi consultada, não 

compreendeu que o tema do folder seria a violência contra a pessoa idosa, vez que 

lhe foi perguntado apenas quais os serviços disponibilizados pela SMS, apesar de 

ter sido questionada a finalidade da consulta. 

Lúcia encerrou as falas dizendo que ficou à frente dos trabalhos e que passou a 

informação de que o conteúdo seria para um folder referente ao dia de 

conscientização da violência contra a pessoa idosa. 

A deliberação teve 04 opções: 

1. Impressão com a utilização do contrato com a IMA; 

2. Tentativa de novo processo licitatório; 

3. Utilização do material apenas de forma virtual; 

4. Revisão do material com o compromisso das pessoas que se manifestaram em 

fazer parte de um grupo para a revisão. 

A votação foi deu-se por meio da numeração acima descrita: 

a) Mariana Barão (Gabinete do Prefeito): 4 

b) Sílvia Jeni (SMCAIS): 4 

c) Miriam Berling (SMS): 4 

d) Paola Bassoli (SMAJ): 4 

e) Lúcia Secotti (Pastoral da Pessoa Idosa): 2 

f)  Lúcia Helena (Lar da Amizade Ilce da Cunha Henry): 4 

g) Adalgiza Oliveira Lima Garcia (usuários): 4 

h) José Cláudio (usuários): 4 

i) Omar Abel Rodrigues (Associação Campinas Parkinson): 4 

j) Alessandra Bueno (Lar Beneficente Sã Doutrina): 4 

k) Sandra Zampola (PROGEN): 4 

l)  Alessandra Figueiredo (profissionais de classe): 1 

m) Vilda de Oliveira (AAPICAMP): 4 

 



Encerrada a votação, abriu-se fala para Lúcia Secotti, que informou que foi 

passado e-mail no dia 23/05 citando que seria um folder.    

José Cláudio sugeriu a formação de uma mini-comissão, ao que Anderson propôs 

que essa formação se desse ao fim da reunião. 

Anderson disse que, por um equívoco, a pauta de aprovação da ata do mês de maio 

não constou da publicação. Os conselheiros aprovaram a inclusão desse item, ao 

que foi perguntado se haveria algum destaque. 

Paola disse que, em relação a sua fala, não conseguiu entender o sentido de sua 

fala, tendo ficado confusa essa transcrição.    

Anderson informou que o saldo impresso do FMPIC estava passando para ciência 

e aprovação dos conselheiros. Seguiu, também, o extrato da conta bancária, para 

conhecimento, como solicitado em reunião anterior. 

Após as considerações de Paola, que ficaram gravadas (52 minutos). 

Walter solicitou que sua saída constasse em ata. 

A ata do mês de maio foi aprovada, com a fala de Paola anteriormente citada.   

  

4. Discussão sobre o processo 

de registro de entidades ou 

instituições no Conselho 

Municipal do Idoso e 

apresentação de propostas de 

critérios de habilitação para o 

repasse de recursos do 

FMPIC 

Trata-se da continuidade da discussão iniciada em reunião anterior. 

Anderson reiterou que o cerne da discussão é a vinculação do registro à 

possibilidade de concorrência das entidades sem finalidade lucrativa frente aos 

recursos do FMPIC. 

Abriu-se inscrição para dúvidas em relação às explicações da última reunião 

ordinária ou ao material encaminhado aos conselheiros por e-mail. 

Inscreveram-se Paola, o convidado Beto, Edna, Anderson e Vilda. 

Paola continuou os esclarecimentos iniciados na última assembleia. Reiterou que o 

problema mais comuns que as entidades enfrentam é a dificuldade na obtenção de 

alvará e uso, licença de funcionamento da Vigilância Sanitária e a vistoria do 

Corpo de Bombeiros.  

Trouxe que a Comissão de Legislação e Registro trabalha sempre com vistas ao 

Estatuto do Idoso que, em seu artigo 48, parágrafo único, traz que as entidades 

governamentais e não-governamentais devem ter inscrição do Conselho do Idoso, 

sendo que a Resolução de inscrição segue a mesma linha.     

A Comissão fez um balanço das entidades que solicitaram registro, que poderá ser 

encaminhado aos conselheiros por e-mail. 

Informou que, das 48 entidades que solicitaram o registro, 21 possuem alvará de 

uso em dia; 20 possuem a licença de funcionamento da Vigilância Sanitária ou não 

se aplica (por não se tratar de ILPI, estando passíveis de cadastramento) e 17 

possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em dia. 

Não houve, até o momento, o indeferimento de registro de nenhuma entidade. 

Apontou que, nesses 2 anos, estão discutindo com os órgãos competentes de que 

forma se pode orientar as entidades. Essas pastas estão suspensas até que se 

consiga superar os obstáculos ou de edite nova resolução, o que já está sendo 

objeto de estudo para dentro da Comissão de Legislação e Registro, o que é uma 

proposta ainda para esse ano.  

Colocou que, com a ajuda da secretaria administrativa, vêm reiterando os pedidos 

de entrega de documentos, o que está registrado nas respectivas pastas. 

Feitos esses apontamentos, a Comissão gostaria que o Conselho refletisse a forma 

em que os registros ficarão vinculados ao repasse de recursos do FMPIC, para que 

não haja dois processos em separado.    

Beto diz que o processo de registro extrapola essa gestão, sendo que anteriormente 

já havia entidades registradas no Conselho, não sob os mesmos critérios trazidos 

atualmente. 

Acredita que esse processo não pode ser rompido nas próximas gestões. 

Disse também haver muitos problemas nos planos de trabalho apresentados, sendo 

esse assunto de análise da Comissão de Políticas Públicas. 

Para além disso, também há o papel da Comissão de Entidades, que realiza as 

visitas para, após o transcurso pelas 03 Comissões, haver a deliberação do 

colegiado. 

Reiterou a cobrança de documentos às entidades. 

Edna disse que entende que não está em pauta a discussão da necessidade do 

registro, visto que isso é notório, mas sim a sua vinculação à utilização dos 



recursos do FMPIC.  

Analisando os dados trazidos pela Comissão de Legislação e Registro, não teria 

entidades para concorrer, o que inviabilizaria qualquer processo de repasse. 

O Conselho deve então, tomar uma postura, vez que há 4 milhões na conta, com 

uma demanda crescente, sem que o Conselho  saiba como usar esses recursos. 

Anderson disse que deve se tentar equilibrar as coisas. A demanda existe e é 

concreta. Por outro lado, a Comissão de Legislação tem tentado agilizar um 

processo que não depende somente dela.  

O que se observa dos números é que algumas entidades, apesar de não terem 

obtido o registro, já receberam pareceres favoráveis das Comissões de ILPI e de 

Políticas Públicas, emperrando em problemas de zoneamento, que não se resolvem 

em curto período de tempo. 

No momento, apenas 05 entidades têm registro, sendo que nem todas elas 

poderiam concorrer, uma vez que algumas possuem finalidade lucrativa. 

O que se quer é que tenha uma quantidade suficiente de entidades que possam 

receber os recursos, para que o repasse se faça com qualidade, para entidades que 

possam prestar adequadamente os serviços. 

Há entidades que, pelos pareceres das Comissões de Políticas Públicas e ILPI, 

prestam com qualidade serviços voltados à população idosa. 

Vilda colocou que a AAPICAMP enquadra-se dentre as 05 entidades com registro, 

não considerando justo que ela e as demais registradas tenham que aguardar por 

entidades que não tenham essa documentação. 

Alessandra Figueiredo ficou em dúvida se esse registro tornaria essas entidades 

clandestinas pela ausência de documentação. 

Paola explicou novamente os documentos necessários pela Vigilância Sanitária e 

Corpo de Bombeiros. 

Sílvia gostaria de chamar atenção para o que está se discutindo. Está se decidindo 

se há obrigatoriedade ou não de registro no Conselho. 

Gostaria de fazer uma defesa da não obrigatoriedade, fazendo um histórico do 

surgimento das entidades. Há entidades trabalhando há décadas sem alvará, vez 

que surgiram em um contexto histórico de características familiares, até que se 

tornasse serviço público com critérios legalmente estabelecidos. Funcionava-se, 

muitas vezes, em prédios tombados ou espaços cedidos. Não há como julgar todas 

do mesmo modo. 

A questão do alvará toma uma agenda central nessa discussão por conta do Marco 

Regulatório, que trazia essa exigência, o que iniciou mobilizações, inclusive para 

dentro do Conselho do Idoso. 

Ao mesmo tempo, o novo plano diretor da cidade modificará os zoneamentos. 

Acredita que os processos (registro e repasse de recursos) possam ser 

desarticulados, podendo se estabelecer atribuição de pesos para essas questões no 

edital. 

Paola disse que, das 48 entidades, 27 não têm finalidade lucrativa e que poderiam, 

em tese, participar de um chamamento. Dessas 27, apenas 04 possuem alvará de 

uso. 

Há entidades que estão em clandestinidade, por não possuírem nenhum tipo de 

licença, diferentemente daquelas que estão em processo de regularização. 

Seria, em sua opinião, impensável haver processos em separado (registro e 

repasses), vez que tornaria o processo de registro inócuo. 

Mariana complementou a fala de Sílvia dizendo que o Marco Regulatório, 

inclusive, retirou a obrigatoriedade de comprovação de propriedade, vez que se 

entendeu que essa exigência inviabilizaria os ajustes entre poder público e 

sociedade civil. 

Isso não significa dizer que não haverá critérios, mas sim que este não seja um 

critério de habilitação da entidade. 

Não significa dizer, também, que quem não solicitou registro possa concorrer aos 

recursos.   

Aí entraria o caráter deliberativo do Conselho. Quais serão os critérios para os 

repasses? Como eles serão realizados? O Colegiado precisa definir essas questões. 

O repasse sem necessidade de registro completo não inviabilizaria, por si só, o 

trabalho da Comissão de Legislação e Registro, uma vez que a entidade poderia, 



por exemplo, ter a obrigatoriedade de ter solicitado o registro até a data da 

publicação de futuro edital, bem como ter pareceres positivos das Comissões de 

ILPI e Políticas Públicas, o que atestaria a qualidade e compatibilidade do serviço 

apresentado. 

Ademais, o alvará se compõe de uma série de instrumentos, sendo importante 

saber a razão de determinada entidade não conseguir completar o processo de 

obtenção desse alvará, que pode ser por uma falta de estrutura e segurança do 

prédio, mas pode ser por uma questão de zoneamento.   

Sandra disse atua na política de assistência seguindo leis, dizendo se incomodar 

com a falta de flexibilidade do Conselho. 

Salientou a importância de se conhecer o trabalho das instituições que trabalham 

na ponta, apontando o caráter negativa que se dá quando se fala em 

clandestinidade. 

É necessário bom senso para a garantia de direitos. 

Alessandra Figueiredo disse que se deve garantir o direito do idoso deve ser 

realizada, fazendo o que é correto. 

Lúcia Secotti disse que no dia 08/06 houve uma reunião na SMCAIS, com a 

participação da diretoria do Conselho, Comissão de Legislação e com o assessor 

Toninho para a discussão desse assunto.  

Colocou que tomou conhecimento, enquanto vice-presidente, de um ofício 

assinado pelo presidente encaminhado à SMCAIS com solicitação de informações 

sobre algumas entidades que se reuniram com a Comissão de Políticas Públicas. 

Questionou a ciência disso por parte da Comissão de Legislação e se ela entrou em 

contato com essas entidades. 

Beto questionou a razão de a Comissão de Políticas Públicas ter discutido o 

processo sem a Comissão de Legislação. 

Colocou que, das 18 entidades que solicitaram registro no Conselho e são 

cofinanciadas, 9 estão regularizadas com o alvará de uso. Algumas estão em 

processo de regularização. 

A SMCAIS não exigiu o alvará de uso, indo contra a lei do Município, não 

apoiando a legislação.  

Sendo dinheiro público ne ocorrendo um problema haveria, em sua visão, o risco 

de um processo policial ou administrativo.  

Disse que essas entidades são clandestinas, considerando ser esse o substantivo que 

as classifica. 

Sílvia colocou-se como representante da SMCAIS, dizendo a Beto que considerou 

suas palavras ofensivas. 

O convidado Beto posicionou-se dizendo que, se pudesse, diria tudo diretamente à 

Secretária. 

Após a interrupção, Sílvia continuou dizendo que deveria haver uma separação 

entre as falas de conselheiros e convidados.   

Reiterou seu sentimento de ofensa frente a forma de posicionamento do convidado 

Beto, dizendo que levará o ocorrido à Secretária, salientando o sério trabalho que 

vem sendo feito do Município pela SMCAIS e entidades.   

Continuou dizendo que as análises devem ser contextuais. O que precisa se separar 

é a questão da legalidade e do legalismo, cabendo ao Conselho escolher entre o 

lado da mediação burocrática, legalista, em que o registro é o único modo de se 

analisar o trabalho das entidades. 

Há possibilidade de outras avaliações. Não se trabalha com entidades clandestinas, 

porque as que estão nessa condição não se apresentam em espaços públicos. 

Não se deve haver luta entre poder público e sociedade civil, tão pouco visões 

individuais que dificultam os processos. 

Lúcia solicitou que Ana Lídia (FEAC) e Toninho (SMCAIS) pudessem 

pronunciar-se sobre o assunto dos alvarás, ao que Anderson ponderou que eles não 

vieram preparados para tanto, sugerindo que fossem convidados para a próxima 

reunião que tratar do tema. 

Edna reiterou a fala de Sílvia, dizendo preocupar-se com a ausência das 

necessárias deliberações, não entendendo se isso seria uma consequência da falta 

de maturidade. 

Há uma real necessidade de utilização dos recursos, extrapolando-se as discussões 



de assuntos que não se afiguram tão importantes. 

Sandra solicitou réplica frente a fala de Lúcia no que concerne ao ofício da 

Comissão de Políticas Públicas. Antes, Paola questionou como se deu essa reunião. 

Sandra disse que isso foi discutido em diretoria anteriormente à ocorrência da 

reunião. 

A Comissão convidou as entidades sem alvará para discussão com esse tema e não 

para discussão dos registros. O objetivo foi debater as dificuldades na obtenção do 

alvará, o que é de interesse da Comissão de Políticas Públicas. Paola salientou que 

foram as cofinanciadas. 

O ofício foi encaminhado à SMCAIS com base na possibilidade de avaliação 

técnica trazida pela Resolução nº 01.  

Paola reiterou que a questão foi a falta de conhecimento por parte da Comissão de 

Legislação. 

Lúcia respondeu que trouxe o assunto porque o ofício trouxe a dificuldade com os 

prazos de obtenção do registro, ao que Anderson disse não ser necessário, já que 

todos os conselheiros o receberão por e-mail.      

A reunião foi declarada encerrada às 16:32 h.  

 


