
 

Realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Municipal do Idoso no 
vigésimo quinto 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 
14h00, em segunda chamada. 
Pauta: 
1)Apresentação dos presentes e justifi cativa dos ausentes;  

2)Discussão e, eventualmente, deliberação sobre o processo de registro de entidades ou instituições no Conselho 

Municipal do Idoso como critério de habilitação para o repasse de recursos do FMPIC.  

  

   
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 33 ( trinta 

e três) pessoas. Entre essas, 12 são conselheiros titulares: Silvia Jeni P. de Brito 

(SMCAIS), Rogério Scarazzatto (Secretaria Municipal de Educação), Miriam 

Nazareth Berling (Secretaria Municipal de Saúde), Adriana Piccirilo D. Mendes 

(EMDEC) Paola Bassoli Costa (Secretaria Municipal de assuntos Júridico), Maria 

Lúcia Secoti filizola (Pastoral da Pessoa Idosa), Anicésio Vieira Caixeta (Secretaria 

Municipal de Infraestrutura), Vilda Maria de Oliveira (AAPICAMP), Omar Abel 

Rodrigues (Associação Campinas Parkinson), José Claudio Mendes (Usuários) Os 

conselheiros suplentes eram 04: Edna de Carvalho de Lara (SMCAIS) Carolina 

Belo Rodrigues Scacheti (Secretaria municipal de Saúde) Camila Cristina Franco 

(Lar Beneficente Sã Doutrina do Sétimo Dia). Havia 16 convidados: Mario Dimas 

S. (Lar São Vicente de Paulo) Ricardo Leite de Moraes (Centro Comunitário Jd. 

Santa Lucia) Renata G. de Camargo (MÃE Maria Rosa) José Salomão Fernandes 

(STU/UNICAMP) Lia M. Perrella (SMCAIS/CMI) Antônio Fernandes de Lima  ( 

Lar São Vicente de Paulo) Lincoln Costa Moreira (FEAC) Viviane Nale (FEAC) 

Cristovão Correa (FEAC) Pedro A. Monteiro (Recanto Vovo Antônio) Sônia Regina 

S. Gabriel (AAPICAMP) Cláudia Battstella (AAPICAMP) José Alberto Macedo 

Nogueira (Voluntario CMI) Juarez Bispo Mateus (Associação dos Idosos de 

Campinas) Ralphow Barussi (Coordenadoria do Idoso) Total de 05 justificativa de 

ausência: Raphael Jorge Tannus (OAB) Alessandra Alves Bueno (Lar Beneficente 

Sã Doutrina do Sétimo Dia) Lúcia Helena Mendes (Lar da Amizade Ilce da Cunha 

Henri) Kleber Rodolfo Albino Ferreira (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer)  

2. DISCUSSÃO E, 

EVENTUALMENTE, 

DELIBERAÇÃO SOBRE O 

PROCESSO DE REGISTRO 

DE ENTIDADES OU 

INSTITUIÇÕES NO 

CONSELHO MUNICIPAL 

DO IDOSO COMO 

CRITÉRIO DE 

HABILITAÇÃO PARA O 

REPASSE DE RECURSOS 

DO FMPIC.  

Sandra Zampola iniciou agradecendo a participação de Antônio Pedro Rodrigues 

(assessor da SMCAIS), Viviane Nale, gerente do Departamento de Engenharia e 

Arquitetura da Fundação FEAC e Lincoln César Moreira, do Departamento de 

Gestão Social da Fundação FEAC, que vieram à extraordinária para colaborar com as 

explanações sobre o processo de obtenção de alvará de funcionamento pelas 

entidades/instituições no município de Campinas. 

Sandra Zampola salientou a necessidade de entendimento do processo de registro e 

sua interligação com o processo de repasse de recursos do FMPIC, o que tem sido 

objeto de análise e discussão há bastante tempo no Conselho. 

Lincoln iniciou sua fala apresentando a Fundação FEAC e salientando a importância  

da discussão de políticas públicas no espaço do Conselho. 

Em relação à obtenção dos alvarás disse que, por muitos anos, isso não foi objeto de 

análise dada à ausência de necessidade, o que somente ocorreu em 2014, com o 

advento do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. 

Feita esta breve introdução, Viviane passou à apresentação do processo que está 

sendo realizado pela FEAC no sentido de se regularizar os imóveis utilizados pelas 

entidades para a execução de seus serviços. 

Trouxe a conhecimento dos conselheiros uma lista de documentos básicos para os 

processos de obtenção de alvará, bem como a legislação atualmente vigente sobre o 

tema no município. 

Apresentou um quadro esquemático para o alvará de funcionamento provisório (com 



prazo de 01  ano renovável por mais 01) e para o alvará de uso definitivo. 

Atualmente a matéria é regulamentada pelas Leis Complementares nº 99/15 e 142/16. 

Para as entidades do terceiro setor, a sugestão é que se observe a LC nº 99/15, que 

traz possibilidades para aquelas que se encontram em zoneamente irregular. 

Para as instituições privadas, incide o PRO-REGEM (Programa de Regularização 
de Empresas instaladas no Município de Campinas). 

O assessor da SMCAIS, Antônio Pedro, colocou que diversas reuniões ocorreram  

com o Departamento de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Campinas, que 

acabaram por culminar na edição do Decreto nº 19.036/16, que regulamentou o PRO-

REGEM. 

Informou que o citado Departamento comprometeu-se a agilizar os processos, a fim 

de que as entidades não sofram prejuízos. 

Viviane disse que a FEAC está disponível para elaborar uma assessoria coletiva para 

as organizações da sociedade civil que necessitam de atendimento. 

O convidado Alberto questionou se as entidades que já iniciaram o processo de 

obtenção de alvará mas que encontram dificuldades poderiam ser assessoradas, ao 

que foi dito que sim. 

Paola Bassoli informou que houve uma reunião, que contou com a presença do Dr. 

Valcir Kobori, que culminou em um encontro com Dr. Santoro, tendo se estabelecido 

um mecanismo de prioridade garantida pelo Estatuto do Idoso. Todavia, as 

entidades/instituições deixam de solicitar esta prioridade no momento do pedido 

inicial. 

Viviane colocou a importância do respeito à legislação que regulamenta o alvará de 

uso, trazendo a possibilidade de eventuais responsabilizações civis e criminais aos 

presidentes das pessoas jurídicas que não observarem a lei. 

Lúcia Secoti questionou a necessidade de observância dos aspectos burocráticos, ao 

que Viviane disse que a aplicação da legislação do alvará deve ser obrigatória. 

Após a apresentação dos convidados, Sandra Zampola apontou a necessidade de 

apresentação de propostas pela Comissão de Legislação e Registro e conselheiros 

para que, na próxima reunião ordinária, possa ocorrer a deliberação dos critérios de 

habilitação para repasse de recursos do FMPIC. 

Lúcia questionou a necessidade de alvará para entidades conveniadas, ao que foi dito, 

por Viviane, que sim, como em todos os outros casos. 

Edna Lara fez um aparte, enquanto coordenadora da Comissão de ILPI,  para chamar 

a atenção quanto à necessidade de conselheiros para a realização de visitas, 

apontando que talvez a Comissão não consiga abarcar todas as visitas com o quadro 

atual. 

Adriana Mendes solicitou que fossem encaminhadas as datas e locais, por e-mail, 

para que ela possa verificar sua disponibilidade. 

Voltando à questão dos registros, Sandra Zampola reiterou a natureza dos futuros 

repasses de recursos como instrumento de melhoria do atendimento à população 

idosa. Colocou a necessidade de os conselheiros buscarem conhecimento e 

esclarecimento de todas as dúvidas que porventura tiverem, para que possam ter 

consciência, equilíbrio e discernimento nas votações. 

Lúcia Secoti questionou Anônio Pedro (assessor SMCAIS) sobre o acordo que esta 

Secretaria teria com a Secretaria de Urbanismo, ao que ele respondeu não haver 

acordo entre Secretarias, mas um trabalho de acompanhamento pessoal dos 

processos, para que os trâmites possam ser agilizados. 

Viviane colocou que faz parte desse trabalho de acompanhamento a comunicação do 

técnico, antes da fase de fiscalização, para que ele tenha ciência das divergências 

apontadas e possa saná-las. 

Paola Bassoli questionou Viviane sobre o principal problema que as entidades  

atendidas pela FEAC tem apresentado, ao que foi dito que a principal dificuldade é 

em relação ao zoneamento, mas que há mecanismos para lidar com isso, como 

aqueles disciplinados pela Lei Complementar nº 99/15. 

Lincoln Moreira colocou que o posicionamento da FEAC é o de que, apesar de todas 

as dificuldades que o processo de registro apresenta, ele seja iniciado pelas entidades. 

Lúcia Secoti questionou a possibilidade de se estabelecer uma regra para todas as 

entidades/instituições, ao que foi dito, por Lincoln, que não, uma vez que cada 

situação apresenta diferentes peculiaridades. 



Apontou, todavia, que há, atualmente, um conjunto legislativo que abre 

possibilidades de superação da questão do zoneamento em prol do interesse social. 

Foi questionado, por um dos convidados presentes, se a concessão de registro no 

Conselho Municipal do Idoso poderia ser concedida com a obtenção do alvará de 

funcionamento provisório, ao que foi dito que não. Haveria a necessidade de 

apresentação do alvará definitivo. 

Paola Bassoli trouxe a informação de que a maioria das entidades/instituições que 

solicitaram registro no CMI não o obtiveram pela não apresentação do alvará, 

ressaltando que teve a notícia de que muitas delas conseguiram obter o alvará 

provisório, mas não o apresentaram. 

Lúcia fez um aparte para informar os conselheiros que teve uma conversa informal 

com Lincoln Moreira, sendo que, nessa ocasião, segundo ela, a FEAC colocou-se à 

disposição para oferecer cursos de capacitação. 

Sandra manifestou a necessidade de que tais assuntos sejam construídos com a 

diretoria do Conselho. 

Lincoln salientou que houve um comentário de Lúcia sobre essa possibilidade, 

enquanto ela era vice-presidente do Conselho, não tendo havido nada além de uma 

breve conversa.                    

     

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

15:40 h., tendo eu, Mariana Barão, redigido a presente ata.   

 


