
 

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo 
primeiro dia do mês de julho de 2016 na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira 
Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início as 14h05, em 
segunda chamada. 
Pauta: 
1)Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes;  

2)Aprovação e destaques das atas ordinária de 13 de junho e extraordinária de 27 de junho 2016;  

3)Apresentação, pelo diretor do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social da SMCAIS, do novo sistema SEI; 

4)Apresentação de material da Conferência Nacional do Idoso pela conselheira Maria Lúcia Secoti Filizolla; 5)Proposta 

de criação de grupo para revisão do material de divulgação do dia mundial de conscientização da violência contra a 

pessoa idosa deliberada na assembleia ordinária de 13 de junho de 2016;  

6)Saldo do FMPIC; 

7)Devolutivas das Comissões;  

8)Informes gerais.  

  

   
REUNIÃO PRESIDIDA POR Sandra Margareth Zampola 

TIPO DE REUNIÃO  Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso 

FACILITADOR E CRONOMETRISTA Mariana Barão 

SECRETÁRIO Mariana Barão 

1. APRESENTAÇÃO DOS 

PRESENTES E 

JUSTIFICATIVAS DOS 

AUSENTES 

De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, participaram 29 ( vinte  

e nove), pessoas. Entre essas, 07 são conselheiros titulares: Eliane Martins Tortello 

(Gabinete do Prefeito), Rogério Scarazzatto (Secretaria Municipal de Educação),  

Paola Bassoli Costa (Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos), Anicésio Vieira 

Caixeta (Secretaria Municipal de Infraestrutura), Maria Lúcia Secoti Filizola 

(Pastoral da Pessoa Idosa), Omar Abel Rodrigues (Associação Campinas Parkinson), 

Sandra Margareth Zampola (Projeto Gente Nova), Vilda Maria de Oliveira ( 

AAPICAMP). Os conselheiros suplentes eram 07: Mariana Barão ( Gabinete do 

Prefeito), Carlos Roberto Longuini (Secretaria Municipal de Coperação nos Assuntos 

de Segurança Pública), Edna de Carvalho de Lara (SMCAIS), Carolina Belo R. 

Scacheti (Secretaria Municipal de Saúde) Clélia Delfino P. Oliveira (Secretaria 

Municipal de Habitação), Lúcia Helena Mendes (Lar da Amizade Ilce da Cunha 

Henri), Mary Regina Marquesine Taveira (Usuário). Havia 13 convidados: Renata 

G. de Camargo ( MÂE Maria Rosa), Vera Lúcia Almeida da Silva ( MÂE Maria 

Rosa), Cristovão A. Correia (AAPICAMP), Lia M. Perrella (SMCAIS/CMI), Patricia 

Godoy ( Centro Comunitário Santa Lucia) Anderson Gonçalves Antonio Pedro 

Rodrigues (SMCAIS/Gabinete), Alexandre Rodrigues F. Moises Lincoln Nadin ( 

Aconchego Familiar), Sônia Maria Souza Poppi (Aconchego Familiar), Pedro A. 

Monteiro ( Recanto Vovô Antônio).  

 Total de justificativa de ausência foram 05: Miriam Nazareth Berling (SMS),     

kleber Rodolfo Albino Ferreira (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), Maria 

Aparecida Trovó (Pastoral da Pessoa Idosa), Alessandra Alves Bueno (Lar 

Beneficente Sã Doutrina do Sétimo), Raphael Jorge Tannus (OAB,).Dia 11 de Julho 

de 2016. 

2. APROVAÇÃO E 

DESTAQUES DAS ATAS 

ORDINÁRIA DE 13 DE 

JUNHO E 

EXTRAORDINÁRIA DE 27 

DE JUNHO 2016;  

 

Após os destaques realizados pela conselheira Paola Bassoli, as atas foram 

aprovadas. 

3. DEVOLUTIVAS DAS 

COMISSÕES;  

Em virtude da impossibilidade de participação, na presente reunião, do diretor do 

Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social – DGDS, foi designado o 

coordenador da Coordenadoria Setorial Administrativa da SMCAIS para apresentar o 

novo sistema SEI. 

Para compatibilizar os horários, operou-se a inversão dos itens da pauta da reunião, 

tendo se iniciado pela devolutiva das Comissões: 

 



3.1) FMPIC: o saldo do Fundo Municipal do Idoso foi apresentado aos 

conselheiros presentes, que o aprovaram; 

3.2) Legislação e Registro: o trabalho que vem sendo realizado pela 

Comissão tem se dividido entre a continuidade na análise das 

solicitações de registro e elaboração das modificações da Resolução 

que trata do procedimento para registro de entidades/instituições 

voltadas à população idosa no Município; 

3.3) ILPI: as reuniões têm ocorrido, bem como a organização de visitas e 

encontros do grupo de trabalho (GT Graus de Dependência). A 

coordenadora desta Comissão colocou a dificuldade encontrada para a 

organização das pastas, que acabam sendo direcionadas à Comissão de 

IlPI mesmo após a realização das visitas, sem necessidade. 

3.4) Políticas Públicas: estão em trabalho de avaliação das pastas de 

entidades/instituições que solicitaram registro no Conselho, na 

perspectiva do plano de ação apresentado. 

                     Além disso, tem prestado atendimentos individuais, quando necessário.  

                    Houve o primeiro encontro para tratar dos canais de denúncia existentes      

do Município, que contou com a participação do Ministério Público, Secretarias e 

conselheiros. 

3.5) Eventos: Lúcia Helena Mendes será a nova coordenadora desta 

Comissão. Informou-se a necessidade de participação de conselheiros 

nesta e em todas as outras Comissões, para que se possam agregar 

novos olhares em todas elas. 

4. INFORMES 

1. No dia 15/07 ocorrerá o II Encontro para Discussão dos Canais e Fluxos de 

Denúncia no Município de Campinas. O primeiro encontro contou com a 

participação de membros do Ministério Público, Secretarias de Saúde e 

Cidadania, Assistência e Inclusão Social, sociedade civil, OAB e 

conselheiros. 

Sandra Zampola colocou à disposição o relatório da última reunião para que todos 

possam se inteirar do assunto. 

2. Camisetas do CMI: estão disponíveis, para retirada, camisetas que foram 

confeccionadas pelo Conselho, para os conselheiros que assim desejarem. A 

servidora Odete ficará responsável pela organização e distribuição das 

camisetas. 

3. Haverá, no dia 25/07, reunião extraordinária para a discussão sobre os 

critérios de habilitação para repasses às entidades, bem como a relação entre 

este tema e a Comissão de Legislação e Registro. 

Sandra Zampola reiterou a importância de apresentação e novas propostas e ideias 

para além daquelas que já foram postas em momentos anteriores, a fim de 

engrandecer a discussão. 

Mariana Barão esclareceu que o tema da reunião será a discussão unicamente do 

registro como critério de habilitação de entidades para o recebimento de recursos 

públicos, com tempo para as devidas explicações e questionamentos. 

Lúcia Secoti discordou da ocorrência de reunião extraordinária, salientando que 

havia solicitado à Ana Lídia (FEAC) e Antônio Pedro (SMCAIS) que viessem falar 

sobre o assunto. 

Sandra Zampola colocou que reuniões extraordinárias servem justamente para o 

propósito de se discutir uma única pauta. 

Paola Bassoli sugeriu que a reunião extraordinária tenha por foco as apresentações de 

Antônio Pedro e Ana Lídia, bem como de novas propostas, ficando a deliberação 

sobre o assunto como pauta da próxima reunião extraordinária. 

Anderson Gonçalves, na qualidade de convidado, pediu a fala para salientar que não 

se deve privilegiar discussões do passado. Os conselheiros devem ser 

instrumentalizados para a discussão dos assuntos, mas o objetivo disso é caminhar 

para a deliberação. As falas são louváveis, mas deve haver a apresentação de novas 

propostas. Apontou a importância da continuidade dos processos já iniciados, até 

para o fomento de novas destinações ao FMPIC. Em sua visão, é preocupante a 

política não acontecer por não haver propostas. Sugeriu que a deliberação ocorra em 

dois turnos: o primeiro em reunião extraordinária e o segundo, em reunião ordinária. 

Vilda Maria colocou que as entidades que já estão registradas não podem ser 



prejudicadas pela espera àquelas que não possuem o registro. 

Sandra Zampola reiterou que o assunto não é novo no Conselho. A proposta da 

diretoria é que sejam apresentadas novas ideias na reunião extraordinária de 25/07. 

Não há como se ficar em um eterno processo de análise, até porque pode se incorrer 

em desmotivação. 

Lúcia Secoti reiterou sua disconcordância em relação à ocorrência da reunião 

extraordinária. 

Frente à problemática, foi realizada votação para que se decida pela ocorrência ou 

não da reunião extraordinária, cujo resultado foi o que abaixo segue: 

 

a) Gabinete do Prefeito (titular): sim 

b) Secretaria Municipal de Segurança Pública (suplente): não 

c) Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social (suplente): sim 

d) Secretaria Municipal de Educação (titular): sim 

e) Secretaria Municipal de Saúde (suplente): abstenção 

f) Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (titular): não 

g) Secretaria Municipal de Habitação (titular): sim 

h) Secretaria Municipal de Infraestrutura (titular): não 

i) Lar da Amizade Ilce da Cunha Henry (suplente): sim 

j) Usuária Mary Regina Marquesini Taveira : não   

l) Associação Campinas Parkinson (titular): sim 

m) Lar Sã Doutrina (suplente): sim 

n) AAPICAMP (titular): sim 

o) Pastoral da Pessoa Idosa (titular): não 

Com 10 (dez) votos favoráveis, mantém-se a extraordinária. 

Ficou solicitado que se tragam propostas para discussão e, eventualmente, 

deliberação acerca da matéria.               

      

5.  APRESENTAÇÃO DE 

MATERIAL DA 

CONFERÊNCIA 

NACIONAL DO IDOSO 

PELA CONSELHEIRA 

MARIA LÚCIA SECOTI 

FILIZOLLA 

Lúcia Secoti iniciou sua fala dizendo que a Conferência Nacional do Idoso ocorreu 

conjuntamente com outras conferências, tendo identificado que a pessoa idosa ficou 

engolida em meio a outras políticas. 

Apresentou material de sua autoria, que trouxe as propostas mais votadas em cada 

eixo de participação que compôs a Conferência, quais sejam: 

a) Gestão; 

b) Financiamento; 

c) Participação; 

d) Sistema de Garantia de Direitos. 

Os eixos foram apresentados e contaram com a colaboração de Sandra Zampola (eixo 

c) e Anderson Gonçalves (eixo b). 

Sandra Zampola apontou que muitas das propostas votadas no eixo Gestão já estão 

estabelecidas em lei. Em seu entender, havia outras propostas, de construção de 

políticas públicas, mais relevantes e que não foram apreciadas. 

Anderson Gonçalves colocou, em relação ao eixo Financiamento, que houve grande 

discussão na tentativa de se estabelecer um percentual do IOF vinculado à pessoa 

idosa, sem que houvesse a observância da natureza não vinculada dos impostos. 

Avaliou que houve confusão entre financiamento e gestão, tendo havido falta de 

conhecimento para que se houvesse discussões mais aprofundadas nesse eixo. 

Lúcia Secoti participou do eixo Sistema de Garantia de Direitos, tendo observado 

que houve pouco tempo para avaliação das propostas, perdendo-se muito tempo com 

as questões regimentais.    

6. APRESENTAÇÃO, 

PELO DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE 

GESTÃO E 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL DA SMCAIS, 

DO NOVO SISTEMA SEI 

A apresentação foi conduzida pelo Coordenador da Coordenadoria Setorial 

Administrativa da SMCAIS, representando o Diretor do Departamento de Gestão e 

Desenvolvimento Social. 

O Decreto Municipal nº 18702/15 instituiu o Sistema Eletrônico de Informações no 

Município de Campinas. 

Desde o início deste ano, os processos de compras e contratações da SMCAIS já 

seguem o sistema eletrônico, que se opera por meio de login e senha de acesso. 

Informou que, na Casa dos Conselhos, as funcionárias Elza e Mônica já fizeram o 

treinamento. O objetivo é que não haja mais processos físicos. 

Será disponibilizado um treinamento mais abrangentes, futuramente, no Salão 



Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas. 

No caso de demandas externas eventualmente encaminhadas fisicamente, haverá a 

digitalização para posterior acompanhamento pelo Sistema. 

Sandra Zampola observou que há a proposta de modificação da internet da Casa dos 

Conselhos para fibra óptica a fim de que se possa acoplar o sistema informatizado. 

Lia Perrella questionou o recebimento de denúncias por meio do Ministério Público  

fisicamente, ao que Tiago respondeu que o sistema é, por enquanto, interno, mas que 

a SMCAIS já tem recebido documentos, pelo Sistema, provenientes do Poder 

Judiciário.   

7. SALDO DO FMPIC 

Nos termos da documentação apresentada pela Coordenadoria de Fundos da 

SMCAIS, e submetida aos conselheiros nesta reunião, o saldo na conta do Fundo, em 

30/06/2016, é de R$ 4.560.203,45 

8. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE 

GRUPO PARA REVISÃO DO 

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO 

DIA MUNDIAL DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DA 

VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA 

IDOSA DELIBERADA NA 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 13 

DE JUNHO DE 2016; 

Sandra Zampola retomou a proposta, já apresentada na reunião ordinária do mês de 

junho, de criação de um grupo para a construção do folder sobre o combate à 

violência contra a pessoa idosa. 

Lúcia Secoti colocou que não entendeu como sua a responsabilidade para a criação 

desse grupo, acreditando que a SMS e SMCAIS remeteriam as informações à 

diretoria do Conselho. 

Ficou definido que Míriam Berling e Edna Lara conversarão com Lúcia Secoti para 

que os últimos acertos sejam realizados.  

 
A reunião foi encerrada pela Sra. Presidente do Conselho Municipal do Idoso às 

16:10 h., tendo eu, Mariana Barão, redigido a presente ata.   

 


