
 

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo 
sexto dia do mês de agosto de 2016 na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira 
Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início as 14h00. 
Pauta: 
1) Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes; 
2) Entrega dos certificados de registro das entidades ou instituições no CMI; 
3) Destaque a aprovação das atas da reunião ordinária de 11/07 e extraordinária de 
25/07; 
4) Processo de registro de entidades e instituições no CMI como critério de habilitação 
para o repasse de recursos do FMPIC - pauta com possibilidade de deliberação; 
5) Devolutiva das Comissões; 
6) Informes Gerais. 

 

  REUNIÃO PRESIDIDA POR Sandra Margareth Zampola 

TIPO DE REUNIÃO  Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso 

FACILITADOR E 

CRONOMETRISTA 
 

SECRETÁRIO  

1. APRESENTAÇÃO 

DOS PRESENTES E 

JUSTIFICATIVAS DOS 

AUSENTES 

 
De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, 
participaram 31 pessoas. Entre essas, 10 são conselheiros 
Titulares: Eliane Márcia Martins Tortello (Gabinete do 
Prefeito), Adriana Piccirilo(EMDEC), Paola Bassoli 
Costa(Secretaria de Assuntos Jurídicos), Anicésio Vieira 
Caixeta(Secretaria de Infraestrutura), Lucia Helena 
Mendes(Lar da Amizade)Adalgisa Oliveira Lima 
Garcia(Usuários), José Claudio Mendes (Usuários), Omar 
Abel Rodrigues(Parkinson), Alessandra Alves Bueno(Lar Sã 
Doutrina), Sandra Margareth Zampola(Progen), Raphael 
Jorge Tannus(OAB), Alessandra Figueiredo de 
Oliveira(Profissionais). Os Conselheiros Suplentes eram 
06:Edna de Carvalho de Lara(SMCAIS), Carolina Belo R. 
Scacheti(Secretaria de Saúde), Kleber Rodolfo 
Albino(Secretaria de Esporte),Ruth Aparecida 
Viana(Profissionais),Havia 14 Convidados: Renata Guinesi 
de Camargo(M.A.E Maria Rosa), Antônio Evangelista 
Barbosa(Lar da Amizade), Hilda T. M.Salvadori(Lar São 
Vicente), Inês A.F. do Nascimento(Lar da Amizade), Ana 
Lídia M. Puccini(FEAC), Paulo F.do Nascimento(Lar Sã 
doutrina), Rapho Wallace Sawbbi (Coordenadoria do Idoso), 
Nilza Henriqueta(Colégio Dom Barreto), Lia M. 
Perrela(SMCAIS/CMI), Valdelice Martins Silva(Lar Sã 
Doutrina), Ronaldo Martins da Silva (Lar Sã Doutrina), Pedro 
Aparecido Monteiro(Recanto Vovô Antônio), Claudete 
Martins B.(Recanto Vovô Antônio).Total de justificativas 
foram 04:Mariana Barão(Gabinete do Prefeito), Silvia Jeni P. 
de Brito(SMCAIS), Miriam Nazareth Berling(Secretaria de 
Saúde) e Maria Lucia Secoti Filizola(Pastoral da Pessoa 



Idosa). 

2. Entrega dos 
certificados 

Sandra iniciou sua fala agradecendo os antigos conselheiros, 
que iniciaram a trajetória visando ao registro das entidades 
que atuam no segmento “idoso” no município. 
Chamou à frente a coordenadora da Comissão de Legislação 
e Registro, Paola Bassoli Costa, para que pudesse conduzir o 
momento de entrega dos certificados. 
Salientou a colaboração de outras Comissões e colaboradores 
para a construção do processo de efetivação dos registros. 
A conselheira Paola agradeceu aos colegas da Comissão de 
Legislação e Registro pelos trabalhos realizados, apontando 
que, pela primeira vez em 14 anos, o Conselho tem entidades 
registradas. 
Parabenizou os representantes das entidades presentes pela 
dedicação e atenção por eles disposta ao procedimento de 
registro. 
Estiveram presentes para receber o certificado os 
representantes das entidades Lar Sã Doutrina, Lar da 
Amizade Ilce da Cunha Henry e AAPICAMP. 
As instituições Gênesis Creche e Casa de Repouso, bem 
como o Pensionato Solar Viver Bem não puderam estar 
presentes.  
Sandra agradeceu aos presentes, salientando que o objetivo 
do CMI é garantir os direitos dos idosos, o que se dá numa 
parceria. 
Colocou que o gestor público não consegue executar os 
serviços por conta própria, sendo que, em Campinas, 
aproximadamente 90% desta execução se dá pela sociedade 
civil. 

3. Destaque e 
aprovação das 
atas da reunião 
ordinária de 11/07 
e extraordinária de 
25/07  

Não houve destaques ou outras considerações em nenhuma 
das atas, restando ambas aprovadas em suas redações 
originais. 

4. Processo de 
registro e critérios de 
habilitação para 
repasse de recursos 

Sandra iniciou o item dizendo que o assunto vem sendo 
discutido há meses, com a participação da Comissão de 
Legislação e Registro, que trouxe a legislação pertinente, bem 
como as participações da FEAC e da assessoria técnica da 
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão 
Social, que trouxeram as legislações mais recentes e 
tratativas do poder público municipal acerca da questão. 
Salientou que o CMI, até tempos atrás, compunha-se quase 
que integralmente de ILPIs. Mais recentemente, as políticas 
voltadas à população idosa tiveram um expansão, de onde se 
originaram novas leis. 
A Resolução CMI nº 001/14 foi editada sob uma perspectiva e, 
após, percebeu-se que o município trabalha com a pessoa 
idosa em vários níveis e não somente com o idoso 



institucionalizado. 
Sandra continuou sua fala dizendo que, na semana anterior à 
reunião ordinária, houve um encontro com coordenadores de 
comissões para a discussão do tema, a fim de construir uma 
proposta. 
Foi colocado na última reunião extraordinária que os 
conselheiros também poderiam apresentar propostas.   
Paola ressaltou que o assunto tem gerado muitas discussões 
no Conselho, sendo importante trazer ao colegiado que a 
proposta apresentada é unificada e construída pela diretoria 
com todas as Comissões. 
Raphael Tannus apontou que trouxe proposta verbal que será 
colocada após a apresentação daquela construída 
conjuntamente. 
Paola iniciou a apresentação da primeira proposta com a 
leitura do material elaborado na reunião já anteriormente 
citada. 
Ela trouxe, como critérios de habilitação, os abaixo listados: 
A) Ser entidade sem finalidade lucrativa que desenvolva ações 
voltadas à pessoa idosa no município de Campinas; 
B) Ter dado entrada no processo de registro no CMI em data 
anterior à publicação do futuro edital; 
C) Cumprir com a documentação exigida pela Comissão de 
Legislação e Registro; 
D) Ter o plano de trabalho analisado e aprovado pela 
Comissão de Políticas Públicas; 
E) Ter se submetido à visita com parecer favorável pela 
Comissão de ILPI; 
F) Na falta de um ou mais documentos exigidos pela 
Comissão de Legislação e Registro, apresentar documento 
autodeclaratório (termo de compromisso de regularização da 
documentação). 
 
Paola colocou que o raciocínio utilizado foi o de não seria 
interessante exigir uma listagem de documentos para o 
processo de registro e não realizar as mesmas exigências 
para o procedimento de repasses.  
Sendo assim, a exigência dos documentos permanece. 
Porém, para que os processos não se engessem, não 
havendo alvará, haveria um termo de compromisso de 
regularização.  
O colegiado já aprovou que o prazo de execução dos projetos 
eventualmente financiados pelo Fundo é de 12 meses, sendo 
este o prazo que a entidade teria para apresentar o 
documento faltante. Caso não o faça, ela não poderia 
participar do próximo processo seletivo. 
O conselheiro Kleber solicitou um esclarecimento em relação 
à necessidade de a documentação de uma associação, por 
exemplo, ser a mesma daquela solicitada a uma ILPI, ao que 
Paola explicou que o alvará de uso é uma documentação 



comum a qualquer entidade. Todavia, uma associação não 
precisaria ter a licença da Vigilância Sanitária, por exemplo, 
em virtude da natureza de seu trabalho. 
Continuando a apresentação da primeira proposta, as 
entidades devem trazer projetos que qualifiquem e capacitem 
seus serviços, cujos objetivos sejam voltados à prevenção e 
proteção da pessoa idosa, por meio do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, atividades artísticas, 
culturais, esportivas e de convivência.   
Sandra explicou que ainda há um caminho para a efetivação 
dos repasses, que perpassará a construção de um edital com 
análise jurídica, bem como a análise do projeto apresentado 
por meio de uma Comissão, respeitando-se também as 
necessidades da política pública do Município. 
Raphael Tannus fez um aparte trazendo a preocupação que a 
OAB tem tido frente ao adequado conhecimento das 
necessidades de cada município, o que se daria pelo 
diagnóstico.  
Considerou que o objeto proposto para o financiamento está 
restrito. A política da saúde, por exemplo, não estaria 
englobada. 
Em relação ao alvará, julgou importante constar, em sua 
opinião, que o termo de compromisso proposto não seria um 
instrumento hábil a possibilitar o repasse de recursos, que 
deveria ser precedido da apresentação do documento que não 
pode ser entregue na ocasião da apresentação do projeto. 
Então, o alvará de uso (ou qualquer outro documento 
estabelecido pela resolução de registros) não seria requisito 
para a apresentação dos projetos, mas seria condicionante 
para a efetivação dos repasses e execução dos projetos. 
O termo de compromisso não seria suficiente, vez que se trata 
de recursos públicos, criando mais credibilidade para a 
destinação e afastando a responsabilidade civil que poderia 
decorrer da destinação sem alvará, em eventuais 
questionamentos pelo Ministério Público. 
Assim, a proposta da OAB acrescentaria, àquela já 
apresentada, a obrigatoriedade de apresentação de toda a 
documentação para o repasse de recursos públicos, mesmo 
que isso se dê após 6 meses ou até 1 ano da escolha do 
projeto. 
A conselheira Edna manifestou-se no sentido de que, para a 
construção da primeira proposta, foi considerado que as 
entidades sem alvará têm um histórico de atendimento no 
Município, ao mesmo tempo em que há um recurso parado no 
FMPIC. 
Deve se considerar que, mesmo com as exigências do alvará, 
o Conselho tem autonomia para legislar, não o fazendo por 
consulta ao jurídico e em respeito à legalidade. 
A alternativa encontrada, então, foi aquela mais coerente, 
após os estudos e embates necessários. 



A conselheira Eliane disse entender haver motivos justos e 
justificáveis, inclusive perante o Ministério Público, para 
repassar os recursos do FMPIC, sendo que o próprio 
Ministério Público trabalha numa lógica de estabelecimento de 
prazos para eventuais correções, como é o caso dos termos 
de ajustamento de conduta. 
Apontou a necessidade de aporte recursos na ponta, sendo 
até temerário, frente às demandas existentes, a não utilização 
dos recursos do Fundo. 
Em sua opinião, a proposta trazida pelo conselheiro Raphael 
inviabilizaria o edital, vez que aplicar a condicionante do 
repasse vinculado à apresentação do alvará, com a aprovação 
do projeto, daria às entidades direito adquirido ao recebimento 
daquele recurso, que ficaria preso por até 1 ano. 
Paola disse que o Ministério Público, por meio do Dr. Valcir 
Kobori, tem participado das discussões da Comissão de 
Legislação e Registro no que tange à necessidade de alvará. 
Todos os envolvidos, claramente, defendem a legalidade, mas 
o citado representante do Ministério Público também já 
posicinou-se pela ponderação em algumas situações, sendo 
que, no mês de outubro de 2015, a questão dos alvarás e 
repasse de recursos públicos já tinha sido objeto de 
discussão. 
Na ocasião, foi dito que o objetivo seria perseguir o registro de 
20 entidades para concorrer aos recursos até o final do ano de 
2016, o que não ocorrerá. 
Eliane concluiu sua fala dizendo que tem segurança, enquanto 
conselheira e cidadã, em aprovar a primeira proposta, vez que 
o processo não se resume no alvará. 
Há análise do plano de trabalho e visita institucional. Ficar 
vinculado apenas ao alvará é pouco, sendo que existem 
saídas para isso. 
O conselheiro José Cláudio usou a fala considerando 
importante a utilização da verba do Fundo em benefício do 
idoso. Todavia, colocou a preocupação de se repassar verbas 
a entidades que não possuam alvarás. 
Disse acreditar que essa prática seria a criação de uma 
legalização, por meio do termo de compromisso, que pode, ao 
final de 1 ano, não atingir seu objetivo, pois a entidade pode 
não ter conseguido o alvará sem grandes consequências. 
Questionou quem se responsabilizaria na ocorrência de uma 
situação como essa. Em sua opinião, deve haver, dentro 
desse termo, uma responsabilização real de quem o assumiu, 
na hipótese de seu descumprimento, o que se daria por meio 
da devolução da verba ao poder público. 
O conselheiro Kleber apresentou-se de acordo com as 
flexibilizações apresentadas, dizendo acreditar que elas 
poderiam ser inclusive elastecidas, já que existem idosos 
necessitados e existe a verba. 
Posicionou-se pela possibilidade das entidades realizarem a 



inscrição no Conselho após a publicação do edital, a fim de 
mobilizar a construção de projetos. 
Questionou se as entidades já cofinanciadas poderiam 
receber recursos para desenvolver as ações que já são 
custeadas pelo poder público, ao que foi respondidos que 
serão projetos e ações diferentes. 
Raphael colocou que não veria problemas no processo em 
discussão se o Dr. Valcir Kobori emitir manifestação por 
escrito no tocante à legalidade desse processo. Em sua visão, 
isso retiraria dos conselheiros a responsabilidade por uma 
destinação eventualmente discutida em juízo.    
Alessandra Figueiredo diz que não gostaria de ter dúvida em 
relação à destinação da verba, já que é pública. 
Sandra tomou a fala para dizer que o Conselho é autônomo, 
nos termos do Regimento Interno, apesar de haver um 
estreitamento com o Ministério Público. 
Disse que a Secretaria de Assistência encaminhou 
manifestação técnica acerca das entidades por ela 
monitoradas, o que poderia demonstrar a relevância social de 
cada uma delas. 
Reiterou haver duas propostas para deliberação na reunião 
ordinária.     
Reiterou que o edital não se reduz às discussões da reunião. 
Ele ainda precisa ser destrinchado e complementado. 
Reiterou, também, que serão necessárias futuras conversas 
com o Ministério Público, para afinar as ações, mas as 
deliberações são do Conselho. 
A representante da AAPICAMP presente trouxe que a 
apresentação do alvará poderia ser considerado como critério 
de pontuação, ao que Paola disse que isso foi pensado, mas 
que agora estão sendo discutidos apenas os critérios de 
habilitação. 
Após as falas, houve a deliberação, que se deu pela votação 
na proposta 1 (apresentada pela diretoria em conjunto com as 
Comissões) ou proposta 2 (apresentada pelo conselheiro 
Raphael).  
 .Gabinete do Prefeito (Eliane Tortello): 1 
 .Secretaria Municipal de Segurança Pública: ausente 
 .SMCAIS (Edna Lara): 1  
 .Secretaria Municipal de Educação: ausente 
 .Secretaria Municipal de Saúde (Carolina Belo): 2 
 .Secretaria Municipal de Transportes/EMDEC (Adriana 
Mendes): 2 
 .Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (Paola Costa): 1 
 .Secretaria Municipal de Cultura: ausente 
 .Secretaria Municipal de Esportes (Kleber Ferreira): 1 
 .Secretaria Municipal de Habitação: ausente 
 .Secretaria Municipal de Infraestrutura (Anicésio Caixeta): 2 
 .Pastoral da Pessoa Idosa: ausente  
 .Lar da Amizade Ilce da Cunha Henry (Lúcia Mendes): 1 



 .Representante dos usuários Adalgiza Garcia: 2 
 .Representante dos usuários José Cláudio Mendes: 1 
 .Associação de Parkinson (Omar Rodrigues): 1  
 .Lar Beneficente Sã Doutrina (Alessandra Bueno): 2 
 .Ordem dos Advogados do Brasil (Raphael Tannus): 2 
 .Profissional de classe Alessandra Figueiredo: 2 
 .AAPICAMP (Vilda Oliveira): 1  
 
Por 8 (oito) votos a 7 (sete), ficou aprovada a proposta 1. 
Sandra reiterou que, apesar da autonomia em Conselho, há 
um trabalho conjunto com o Ministério Público e Secretarias, 
em virtude do Sistema de Garantia de Direitos. 
Paola Costa organizará o documento contendo as 
deliberações do Colegiado, que será encaminhado ao 
Ministério Público e à Secretaria de Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social. 
 
Em virtude do adiantado da hora, a reunião findou-se sem a 
devolutiva das Comissões e Informes Gerais. 
 
Encerrou-se a reunião ordinária às 16:40 minutos, sob a 
presidência de Sandra Margareth Zampola. 
Eu, Mariana Barão, 1ª secretária, elaborei a presente ata, por 
meio da gravação da reunião, subscrevendo-a juntamente 
com a Presidente do Conselho Municipal do Idoso. 

 

 


