
  

Realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Municipal do Idoso no vigésimo 

sexto 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 14h05, em segunda chamada. 

Pauta: 

1)Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes;  

2) Apresentação da proposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura que trata da contrução do 

Centro-Dia  no Municipio de Campinas. 

 

  

  

  
  
  

REUNIÃO PRESIDIDA POR Sílvia Jeni Brito (vice-presidente) 

TIPO DE REUNIÃO  Assembleia Geral Extraordinária 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 

16 pessoas. Entre essas 09 são conselheiros titulares Eliane Marcia  

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

Municipal de Cidadania, Assistencia e Inclusão Social, Miriam Nazareth 

Berling Secretaria Municipal de Saúde,  Anicéssio Vieira Caixeta 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Maria Lucia Secoti Filizola Pastoral 

da Pessoa Idosa de Campinas,  Adalgisa Oliveira Lima Garcia Usuarios, 

José Claudio Mendes  Usuarios, Omar Abel Rodrigues Associação 

Campinas Parkinson,  Alessandra Alves  Bueno Lar Beneficente Sã 

Doutrina do Setimi Dia, Ruth Aparecida Viana Profissionais. Os 

conselheiros suplentes eram 04 Mariana Barão Gabinete do Prefeito, 

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

Fernandes Usuarios. Havia 02 convidados. Pedro Ap. Monteiro Recanto 

Vovó Antonio, Sonia Regina da SilvaGabriel AAPICAMP. Total de 

justificativa de ausência  03 Kleber Rodolfo Albino Ferreira Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer, Clélia Delfino P. Oliveira Secretaria 

Municipal de Habitação,   Paola Bassoli Costa Secretaria   Municipal de  

Assuntos Juridicos 

2.       

 

 Apresentação da 

proposta da Secretaria 

Municipal de 

Infraestrutura que trata 

da contrução do Centro-

Dia  no Municipio de 

Campinas. 

 

 

 

do efetivo início, a conselheira Lúcia Secoti colocou que a reunião deveria 

ser gravada, ao que Sílvia respondeu ter havido um problema com o 

gravador, que estava sendo resolvido. 

Solucionado o problema, deu-se início à Assembleia Extraordinária, 

gravada em áudio. 

Um representante não formalmente nomeado pela Secretaria Municipal de 

Cultura retirou-se da reunião, alegando a demora em seu início, apesar de 

cientificado de que a reunião pode ocorrer em segunda chamada, nos 

termos do Regimento Interno. 

A pauta foi iniciada com a breve apresentação do Programa São Paulo 

Amigo do Idoso, dentro do qual se encontra o Centro-Dia, espaço para 

idosos com vínculo com suas famílias, com atividades em período integral. 

Para dotar os conselheiros de maior conhecimento sobre o tema, foi 

convidada a assessora da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social Eliane Jocelaine Pereira. 

Passada a palavra à convidada, esta explicou que o Programa São Paulo 

Amigo do Idoso foi lançado no ano de 2013, em uma sistemática de adesão 



pelos municípios, sendo que estes deveriam cumprir alguns requisitos para 

receberem a certificação de "Município Amigo do Idoso". 

A primeira etapa de discussão girou em torno de como seriam divididas as 

atribuições para a formalização do convênio, ao que as competências 

foram definidas, para dentro do poder público municipal, da seguinte 

maneira: 

1. Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social: gestão do 

equipamento; 

2. Secretaria de Infraestrutura: elaboração do projeto executivo e execução 

da obra 

3. Secretaria de Administração: formalização do convênio 

Para que se iniciasse a concretização do projeto, várias medidas precisaram 

ser tomadas, dentre as quais encontrar área pública compatível com o 

equipamento desejado, com metragem, localização, possibilidade das 

medidas de acessibilidade adequadas. 

Inicialmente, foram identificadas 03 áreas, nas regiões Sul, Sudoeste e 

Noroeste. 

Além da identificação das áreas, a Secretaria Municipal de Infraestrutura 

realizões as interlocuções e adequações nos projetos arquitetônico e 

executivos disponibilizados pelo Governo do Estado de São Paulo. 

No trabalho de identificação da área e construção dos projetos pela 

SEINFRA, observou-se uma discrepância entre os valores que o governo 

estadual apontou para a construção da obra e o efetivamente cotado pelo 

Município, ques estimou a construção de cada unidade do Centro-Dia em 

aproximadamente R$ 1.594.000,00, enquanto que o Estado repassaria, para 

cada unidade, R$ 500.000,00. 

Identificou-se, também, a inviabilidade de complementação de recursos 

municipais para a construção dos equipamentos. 

Ante tal problemática, foi proposto que, ao invés da construção de 03 

unidades, fosse construída apenas 01, com a unificação dos valores que 

seriam repassados pelo Estado de São Paulo. 

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado respondeu 

favoravelmente pela diminuição da quantidade de unidades, porém 

informou que, com isso, haveria também a diminuição do montante a ser 

aportado para a construção para R$ 900.000,00. 

Ciente o município da informação, foi consultada a Secretaria Municipal 

de Administração, que se manifestou pela impossibilidade de 

complementação dos recursos para a construção do Centro-Dia. 

Os processos para a formalização do convênio ainda estão em andamento, 

sendo que somente haverá a utilização do recurso após esta providência. 

O custo para a manutenção e execução do serviço será abarcado pela 

SMCAIS. 

A conselheira Mariana  trouxe o histórico da solicitação dos recursos do 

FMPIC, lembrando que a Comissão do Fundo encaminhou às Secretarias 

Municipais que fazem parte do Conselho e às organizações da sociedade 

civil que o compuseram nas gestões passada e atual ofício solicitando 

informações sobre os serviços que possuem voltados à população idosa, 

bem como eventuais demandas reprimidas ou serviços não realizados por 

ausência de recursos, com o fito de analisar as reais necessidades da 

população idosa no município, haja vista a atual ausência de diagnóstico. 

Os dados apresentados foram comparados às moções apresentadas na 

Conferência Municipal do Idoso. 



Na ocasião, a Secretaria Municipal de Infraestrutura encaminhou resposta 

no sentido de não ter programas voltados ao idoso, mas que estavam 

trabalhando com a possibilidade de construir um Centro-Dia no município, 

ação que poderia ser custeada com os recursos do FMPIC. 

Em julho de 2016, a mesma Secretaria requisitou este processo 

administrativo, apontando a inexistência de recursos para a construção do 

Centro-Dia e solicitando a avaliação, pelo Conselho, da possibilidade de 

complementação dos recursos para a construção do equipamento na ordem 

de R$ 600.000,00. 

Ante tal informação, o processo foi endereçado à Comissão do FMPIC, 

que o remeteu à SMCAIS, primeiramente, para informações em relação ao 

interesse público e, após, à SEINFRA, para informações relacionadas aos 

projetos de construção e cronograma de execução da obra, bem como à 

Secretaria de Administrações, para informações sobre a formalização do 

convênio, todas compondo o processo administrativo 2015/10/46519. 

Após as providências supra-apontadas, o assunto está sendo pondo para 

primeira discussão. 

O conselheiro José Cláudio questionou com se dará a execução do serviço, 

ao que Eliane respondeu que será pela Secretaria de Assistência, com 

articulação com outras Secretarias. 

Metodologicamente, será um serviço com funcionamento de segunda a 

sexta-feira, para idosos com famílias que apresentem famílias com 

dificuldade em proporcionar cuidados, com o ojetivo, para além dos 

cuidados com o idoso, de trabalhar essas famílias a fim de que não haja 

rompimento de vínculos. 

Foi informado por Sílvia que a diretoria do Conselho visitou o Centro-Dia 

de Piracicaba, tendo aberto convite aos coordenadores de Comissão e 

membros da Comissão de Políticas Públicas, a fim de avaliar a execução 

de um equipamento já em andamento. Lá, a execução de dá por  meio de 

convênio com uma organização da sociedade civil. 

A conselheira Adalgiza questionou se haverá algum custo ao idoso, ao que 

foi dito que não. 

A conselheira Miriam disse que o Centro-Dia está disciplinado na Política 

Nacional do Idoso, sendo um equipamento transversal, devendo haver a 

intercessão entre várias Secretarias. A Secretaria de Saúde não teria sido 

chamada à discussão, ao que Eliane Jocelaine informou que a Secretaria de 

Assistência também não participou do processo de adesão ao programa, já 

que tal ação é de competência do Prefeito Municipal. 

José Cláudio questionou o número de atendimentos, ao que foi dito que a 

capacidade é para recebimento de 30 idosos por dia. 

Os conselheiros manifestaram-se sobre este número de atendimento ser 

insuficiente para o município de Campinas, ao que Sílvia apontou que este 

não é o único equipamento de atendimento ao idoso, devendo se pensar na 

cadeia de serviços existentes. 

Miriam sugeriu a nomeação de uma comissão provisória para estudo do 

tema, ao que se concluiu que a Comissão de Políticas Públicas poderia 

exercer esse papel, de forma ampliada para a participação de todos os 

conselheiros nessa discussão. 

O projeto arquitetônico e o cronograma de execução da obra foram 

mostrados aos conselheiros. 

José Cláudio questionou se o município encamparia a obra mesmo sem os 

recursos do Fundo, ao que Eliane Jocelaine disse que não, frente à ausência 



de verba disponível para tanto. 

Caixeta apontou que a pesquisa de preço realizada para a construção foi 

realizada há quatro meses estando, portanto, desatualizada. 

Lúcia Secoti perguntou quais critérios foram utilizados para a escolha do 

lugar da construção, ao que Sílvia respondeu terem sido utilizados dados 

do Departamento de Vigilância Socioassistencial, com o apontamento das 

regiões de maior vulnerabilidade e demanda. 

Lúcia Secoti apontou que gostaria de receber cópia do processo 

administrativo. Mariana questionou se o desejo seria de receber cópia 

integral dos autos e, frente a resposta positiva, apontou os procedimentos 

estabelecidos pelo município para a obtenção de certidão de inteiro teor. 

Mariana apontou que, para que todos os aspectos do tema sejam 

abordados, o processo administrativo será encaminhado à SMCAIS para 

parecer jurídico acerca da viabilidade da utilização de recursos do FMPIC 

para a finalidade pleiteada.                           

        

  

  

  

 

A reunião foi encerrada pela Sra. Vice-presidente do Conselho Municipal 

do Idoso às 15:50 h., tendo eu, Mariana Barão, 1ª Secretária,redigido a 

presente ata.   

  

  

   

    

  

 


