
  

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo 
segundo dia do mês de setembro 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 justificativa dos ausentes;  

2)Aprovação e destaques da ata da reunião ordinária de 08 de agosto de 2016; 

3)Apresentação do projeto básico da contratação do diagnóstico da população idosa no município 

de Campinas; 

4) Devolutiva das Comissões; 

5) Informes Gerais. 

 

  

  

  
  
  

REUNIÃO PRESIDIDA POR Sandra Margareth Zampola 

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 

26 pessoas. Entre essas, 12 são conselheiros titulares. Eliane Márcia 

Martins Tortello Gabinete do Prefeito,Silvia Jeni P. De Brito Secretaria 

Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão social, Miriam Nazareth 

Berling Secretaria Municipal de Saúde, Adriana Piccirilo D. Mendes 

Secretaria Municipal de Transportes EMDEC, Isabel Silva Barbosa 

Secretaria Municipal de Cultura, Anicésio Vieira Caixeta Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Maria Lucia Secoti Filizola Pastoral da Pessoa 

Idosa de Campinas, Lucia Helena Mendes Lar da Amizade Ilce da Cunha 

Henri, Adalgisa Oliveira Lima Garcia USUÁRIOS, José Claudio Mendes 

USUÁRIO, Omar Abel Rodrigues Associação Campinas Parkinson,  Os 

conselheiros suplentes eram 06 Mariana Barão Gabinete do Prefeito, 

Carolina Belo R. Scacheti Secretaria Municipal de Saúde, José Salomão 

Fernandes Representantes dos USUÁRIOS, Sebastião Theodoro 

Associação Campinas Parkinson, Ruth Aparecida Viana Profissionais,.  

Havia 07 convidados, Maria Das Graças O Campos, Ana Tereza 

Figueiredo, Renata Guimendes de Camargo ( MAE Maria Rosa), José 

Roberto Macedo Nougueira  Voluntario CMI, Adriana C. Luz, Patricía 

Fernanda Boro Guerra, Dom Barreto, Vera Lucia Viola (Assistência 

Vicentina Frederico Ozanam). Total de 02 justificativa de ausência Paola 

Basolli Costa Secretaria Municipal de Assuntos Júridicos, Maria Aparecida 

Trovó Pastoral da Pessoa Idosa de Campinas. 

2.       APROVAÇÃO E 

DESTAQUES DAS ATAS 

ORDINÁRIA DE 13 DE 

JUNHO E 

EXTRAORDINÁRIA DE 27 

DE JUNHO 2016; 

  

Foram realizados os seguintes destaques: 

1) O resultado da votação consignada na ata anterior não está de acordo 

com aquele efetivamente ocorrido, devendo haver a correção dos dados 

acostados na ata; 

2) A conselheira Adriana Mendes solicitou fosse incluída uma fala sua 

relacionada à ponderação que fez sobre a questão dos atropelamentos, 

tendo sugerido a inclusão deste tema no ofício elaborado pela conselheira 

Paola sobre o processo de registro das entidades no Conselho como critério 



de habilitação para o recebimento de recursos do FMPIC.   

3. APRESENTAÇÃO DO 

PROJETO BÁSICO DA 

CONTRATAÇÃO DO 

DIAGNÓSTICO 

Sandra iniciou a fala dizendo que o processo de elaboração do projeto 

básico tem sido objeto de discussão no Conselho há tempos e que a fase 

que hoje será discutida é a finalização do Projeto Básico, que se deu com 

base no trabalho consubstanciado pelo relatório da Comissão de 

Diagnóstico. 

A apresentação ficou por conta dos conselheiros Raphael e Mariana. 

Raphael iniciou sua explicação dizendo que as questões a serem discutidas 

já foram analisadas e aprovadas em reuniões anteriores. 

Informou que a elaboração do relatório teve por base aquilo que já havia 

sido construído para a contratação direta com o NEPP – Unicamp, que 

acabou por não ocorrer, com a ampliação de alguns pontos, para englobar 

questões de vulnerabilidade, locais onde os idosos vulneráveis se 

encontram, dentre outros. 

Em relação à proposta do Projeto Básico, Mariana explicou que o 

Conselho Municipal do Idoso já havia deliberado pela aplicação do tipo de 

licitação "técnica e preço", o que enseja uma metodologia de construção de 

Projeto Básico diferente daquela utilizada no procedimento do pregão. 

Assim, há questões de ordem técnica que precisam ser apontadas pelo 

Conselho, especialmente aquelas relacionadas à aferição dos elementos 

técnicos, aos percentuais da técnica e preço e às obrigações da contratada 

que estão relacionadas com o Conselho. 

No tocante aos critérios de ordem técnica, foram apresentados três itens 

para discussão, a saber: 

 

1. Participação anterior na elaboração de diagnóstico da população idosa; 

2.  Existência de profissionais, na equipe que participará diretamente da 

execução do objeto, com especialização, mestrado ou doutorado nas áreas 

de políticas públicas ou gestão pública; 

3.  Existência de publicações, pesquisas ou artigos científicos voltados à 

área de políticas públicas, por pelo menos 01 (um) profissional da equipe 

que participará diretamente da elaboração do diagnóstico ou pela pessoa 

jurídica licitante.  

 

Para cada um dos itens foram atribuídas pontuações que variaram de 0 a 

20, a depender da quantidade de comprovações apresentadas. 

Em relação ao item 3, Kleber questionou se havia sido pensado apenas a 

quantidade ou a categoria/relevância das publicações, ao que foi dito que 

apenas a quantidade seria pontuada. 

Salomão disse que gostaria de ter tido acesso ao material anteriormente à 

reunião para análise, não se sentindo à vontade para opinar sobre o assunto. 

Raphael trouxe ao colegiado ponderações feitas pela Pastoral da Pessoa 

Idosa a ele, nos seguintes termos: 

1. Para além das áreas de políticas públicas e gestão pública, agregar a área 

da gerontologia nos itens 1 e 2; 

2. Agregar a experiência em formulação de políticas públicas. 

 

O colegiado manifestou-se favoravelmente no tocante ao item 1, e 

negativamente em relação ao item 2. 

Lúcia Secotti manifestou-se no mesmo sentido que o conselheiro Salomão, 

no sentido de entender que os documentos devem ser postos à ciência 

anteriormente. 



Sílvia chamou a atenção sobre o papel das comissões temáticas, que é 

justamente o de estudar os temas que lhes são afetos para que o colegiado 

aprecie as propostas. 

Sandra colocou que, para a construção do projeto básico, foram realizados 

vários convites para a participação dos coordenadores de Comissão, que 

não compareceram, salientando que o Regimento Interno determina que os 

conselheiros devem participar das comissões para que possam se inteirar 

dos assuntos.  

Raphael levantou a dúvida sobre a possibilidade de aprovação da pauta na 

reunião ordinária, pois a publicação trouxe "apresentação", não tendo 

havido a expressão "aprovação", tendo a conselheira Lúcia Secotti o 

mesmo posicionamento. 

Miriam Berling colocou que, apesar de não ter constado a palavra 

"aprovação", a Assembleia é magnânima em suas decisões, podendo 

superar a questão em votação, legalmente.   

Diante disso, o assunto foi deliberado pelos conselheiros, que votaram pela 

manutenção ou não da deliberação, tendo como resultado aquele que 

segue, que se deu pelos representantes com poder de voto presentes neste 

momento : 

Proposta 1: aprovação na reunião ordinária 

Proposta 2: aprovação em reunião extraordinária posterior 

Gabinete do Prefeito: 1 

S.M.Cidadania, Assistência e Inclusão Social: 1 

S.M.Saúde: 1 

S.M.Cultura: 2 

S.M. Esportes e Lazer:1 

S.M.Infraestrutura:1 

Pastoral da Pessoa Idosa:2 

Lar da Amizade Ilce da Cunha Henry:1 

Lar Sã Doutrina: ausente 

Representante dos usuários Adalgiza Garcia: 2 

Representante dos usuários José Cláudio Mendes:2 

Associação de Parkinson:1 

Ordem dos Advogados do Brasil:2 

Profissional de classe Alessandra Figueiredo:2 

 

A proposta 1 sagrou-se vencedora, com 7 votos favoráveis. A proposta 2 

teve 6 votos. 

 

Superado este ponto, passou-se à votação da minuta de projeto básico 

propriamente dita, com as alterações propostas e acatadas pelos 

conselheiros, que se deu nos seguintes termos: 

 

Número 1: aprovação 

Número 2: não aprovação 

  

Gabinete do Prefeito: 1 

S.M.Cidadania, Assistência e Inclusão Social: 1 

S.M.Saúde: 1 

S.M.Cultura: abstenção 

S.M. Esportes e Lazer:1 

S.M.Infraestrutura:1 



Pastoral da Pessoa Idosa:2 

Lar da Amizade Ilce da Cunha Henry:1 

Representante dos usuários Adalgiza Garcia: 2 

Representante dos usuários José Cláudio Mendes:2 

Associação de Parkinson:1 

Ordem dos Advogados do Brasil:2 

Profissional de classe Alessandra Figueiredo:2 

 

Houve 7 votos pela aprovação, 5 votos pela não aprovação e 1 abstenção. 

Frente o resultado da votação, ficou aprovada a minuta de projeto básico. 

   

 

 

3. DEVOLUTIVAS DAS 

COMISSÕES 

3.1 Eventos: A coordenadora da Comissão, Lúcia Mendes, solicitou 

a participação de outros conselheiros para comporem a Comissão. 

Trouxe informaççoes sobre 02 eventos que costumam estar na 

programação do Conselho: 

a) Evento de Corais: 18/10, às 13:30 hs, no Clube Fonte São Paulo; 

b) Evento "Idoso: uma realidade": Centro Cultural Maria Monteiro, 

27/10, das 08:00 às 17:00 hs. 

Além disso, está sendo proposto um encontro para o fechamento do 

ano, cujo objetivo será a apresentação dos serviços voltados à 

pessoa idosa disponíveis no município.  

 

3.2 Legislação e Registro: foi trazido pelo colaborador Beto a 

dificuldade que a Comissão encontra frente o manuseio indevido 

das pastas das entidades/instituições que solicitaram registro, 

chamando a atenção para o fato de que há documentos sumindo. 

 

3.3 Políticas Públicas: a coordenadora Sandra solicitou a 

participação de conselheiros para comporem os trabalhos, 

informando que a próxima reunião será no dia 22/09 às 14:00 

horas. 

 

3.4 FMPIC: A coordenadora Mariana informou que o 

demonstrativo financeiro encaminhado pela SMCAIS ainda não 

chegou no Conselho. Tão logo chegue, será enviado aos 

conselheiros e submetido à aprovação na reunião ordinária de 

outubro. 

Trouxe, também, a preocupação com o panorama das destinações 

de recursos ao FMPIC. Informou que, no ano de 2016, observou-se 

significativa queda no aporte de recursos, não somente no FMPIC, 

fruto da conjuntura econômica atual. 

Para além disso, informou temer que a falta de repasses e ações 

concretas faça com que não haja destinações para o ano de 2017. 

Por fim, foi informado que a Secretaria Municipal de Infraestrutura 

encaminhou uma solicitação ao Conselho, no sentido da 

possibilidade de complementação de recursos estaduais para a 

construção de um Centro-Dia no município de Campinas. 

Sandra solicitou que os conselheiros pesquisem e iniciem seus 

estudos sobre o tema, pois ele será objeto de discussão em reuniões 



futuras.     

5.  INFORMES Não houve 

 

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

Idoso às 16:10 h., tendo eu, Mariana Barão, 1ª Secretária,redigido a 

presente ata.   

  

  

   
    

  

 


