
 

 

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo dia 
do mês de outubro de 2016 na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado nº 
1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 14h15. 
Pauta: 
    1. Apresentação dos Presentes e justificativa dos ausentes 
    2. Destaques e Aprovação da Ata de Assembleia Ordinária e Extraordinária do mês de 
 setembro de 2016; 
    3. Deliberação para destinação dos Recursos do FMPIC para construção do Primeiro 
 Centro Dia do Município de Campinas; 
    4. Participação dos Conselheiros em Ações da Comissão de ILPI; 
    5. Devolutivas Comissões: 

. Política Pública e Violência; 

. Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI; 

. Eventos; 

. Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas. 
    6. Informes Gerais 
 

  

   REUNIÃO PRESIDIDA POR Sandra Margareth Zampola 

TIPO DE REUNIÃO 
  
Ata de Assembleia Geral Ordinária do mês de outubro de 
2016 do Conselho Municipal do Idoso 

FACILITADOR E 

CRONOMETRISTA 
Não teve houve o cumprimento do regimento interno 

SECRETÁRIO 
gravado e colaboração da conselheira Camila (Lar Sã 
Doutrina) 

1. APRESENTAÇÃO 

DOS PRESENTES E 

JUSTIFICATIVAS 

DOS AUSENTES 

De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, 
participaram 25 (vinte e cinco) pessoas. Entre essas, 10 
(dez) são conselheiros titulares: Eliane Márcia Martins 
Tortello (Gabinete do Prefeito), Miriam Nazareth Berling 
(Secretaria de Saúde), Adriana Piccirilo D.Mendes 
(Secretaria de Transportes/EMDEC; Anicésio Vieira Caixeta 
(Secretaria Municipal de Infra-estrutura); Adalgisa Oliveira 
Lima Garcia (usuários); Maria Lucia Secoti Filizola (Pastoral 
da Pessoa Idosa), José Claudio Mendes (usuários); Omar 
Abel Rodrigues (Associação Campinas Parkinson); Sandra 
Margareth Zampola (Projeto Gente Nova – PROGEN), Vilda 
Maria de Oliveira (Associação dos Aposentados 
Pensionistas e Idoso de Campinas e Região-AAPICAMP). 
Os conselheiros suplentes eram 02 (dois): Camila Cristina 
Franco (Lar Beneficiente Sã Doutrina do Sétimo Dia); Edna 
de Carvalho de Lara (Secretaria Municipal de Cidadania, 
Assistencia e Inclusão Social).Haviam 13 (treze) 
convidados: 08 (oito) estudantes do Curso de Terapia 
Ocupacional de PUC Campinas: Raissa Karoline de 
Carvalho; Jackeline Erika Silva; Roberta Ingrid de Ramos 
Reis, Isabella Cristina Carpanesi; Kathelen Cristina 
Shingosci; Dirceu de Almeida de Moura Junior; Fernanda 
Cristina Quessada Gimenes e Natalia Vitorio Pereira da 
Silva e 05 (cinco) convidados: Ralpho W Sowbbi 
(Coordenadoria do Idoso), Paloma Bianca M. Caetano 
(Recanto Vovó Antonio), Juarez Bispo (Associação dos 
Idosos de Campinas; Erna Weissmann (Conselheira 
Honoraria) e Lia M.Perrella (SMCAIS/CMI).  



Justificaram ausência: Mariana Barão (férias), Silvia Jeni 
P.de Brito, Carolina Belo R. Scacheti, Maria Aparecida 
Trovo, Alessandra Bueno. 
 

2. Destaques e 
Aprovação da Ata 
da Assembleia 
Ordinária e 
Extraordinária do 
mês de setembro 
de 2016: 

Destaques e após aprovação da Ata da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária de setembro de 2016 

 

       
3. Deliberação 
para destinação 
dos Recursos do 
FMPIC para 
construção do 
Primeiro Centro 
Dia do Municipiuo 
de Campinas; 

Sandra inicia recapitulando as etapas de discussão em 
relação ao Primeiro Centro Dia de Campinas que iniciaram 
há cerca de três anos atrás, disponibilizou para os 
conselheiros um artigo do Portal do Governo do estado de 
São Paulo – São Paulo Amigo do Idoso: conheça as 
atividades para a melhor idade, lembrou que o equipamento 
Centro Dia já tem sido estudado e teve moção nas 
Conferencias. Informou que a Diretoria ficou empenhada 
em conhecer o Centro Dia de Piracicaba, convidando os 
conselheiros, houve a preocupação de discutir mais sobre o 
equipamento e no dia 04/10/2016 a Diretoria convocou os 
conselheiros para analisar, refletir e discutir a importância 
do equipamento no Município e a importância da garantia 
do direito para pessoa idosa. 
Lucia Secoti, informou que pediu o processo, pois tem a 
necessidade de analisa-lo, acha que no dia de hoje não 
deveriamos deliberar, acredita que precisamos discutir 
mais. Sandra informa que foram realizadas varias etapas, 
Eliane Jocelaine da Secretaria esteve na extraordinaria de 
setembro e realizou a apresentação, a Secretaria de Infra 
estrutura apresentou o projeto, fomos conhecer o Centro 
Dia de Piracicaba, a comisssão de políticas públicas e 
diretoria convocou os conselheiros para discutir o assunto, 
solicitamos analise do juridico e da Comissão do FMPIC 
que foi favoravel, estamos aguardando o retorno do juridico 
por escrito. Os conselheiros ficaram cientes que é dever 
dos conselheiros acompanhar o processo, fiscalizar e 
cobrar o retorno do gestor.  Sr. José Claudio informou que a 
UNICAMP tem um espaço para fazer o equipamento, 
acredita que poderia haver uma aproximação para realizar 
parceria. Miriam Berling lembrou que a UNICAMP é estatal 
e vai buscar parceria direto com o estado, o Programa São 
Paulo Amigo do Idoso é a parceria entre o Estado e o 
Municipio. Frente a consideração da Conselheira Lucia 
Secoti de não deliberar neste dia, averiguamos com o 
colegiado e fomos para votação que por 10 (dez) votos 
(Eliane Tortello; Miriam Berling; Adriana Mendes; Anicesio 
Caixeta; Adalgisa Garcia; Edna Lara; José Claudio, Omar 
Abel, Camila Franco e Vilda Oliveira) obtaram por deliberar 
neste dia e 01 (uma) conselheira Lucia Secoti não quer a 
deliberação. No segundo momento fomos para deliberação 
para o repasse da destinação do Recurso do FMPIC no 
valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reiais) para a 
construção do Primeiro Centro Dia de Campinas, foi 
deliberado contando com 10 (dez) votos a favor dos 



conselheiros  (Eliane Tortello; Miriam Berling; Adriana 
Mendes; Anicesio Caixeta; Adalgisa Garcia; Edna Lara; 
José Claudio, Omar Abel, Camila Franco e Vilda Oliveira) 
deliberando a recurso e a conselheira Lucia Secoti se 
ausentou da ordinária no horário da votação. 

4. Participação 
dos Conselheiros 
em Ações da 
Comissão de ILPI; 

A Coordenadora da ILPI Edna Lara apresentou aos 
conselheiros a realidade e dificuldades das ações nesta 
comissão. Buscou a sensibilização para que os 
conselheiros realizem movimentos para uma força tarefa de 
realizações de visitas nas ILPIs e Entidades que entraram 
com solicitação de registro e entidades que foram 
denunciadas e é preciso averiguar. Após a exposição 
trouxe agenda com data e dia de visitas para que os 
conselheiros pudessem se organizar para esta ação. 

5.Devolutivas 
Comissões: 
 

 

. Política Pública e Violência, convida os conselheiros 
para fazer parte da Comissão e informou que a 
coordenadora atual Rita de Cassia Gonçalves já iniciou 
as ações junto com a comissão. 
. Eliane Tortello assumiu a Comissão de FMPIC, 
convida os conselheiros para participar das reuniões; 
. Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, 
convidada os conselheiros a fazer parte da comissão; 
. Eventos coordenadora Lucia Mendes, convida os 
conselheiros para participar das reuniões. Dona Erna 
convida para os eventos de outubro: XVI Encontro de 
Corais – Fonte São Paulo no dia 18/10/2016 as 13h30 e 
no dia 27/10 Idoso: Uma Realidade no Espaço Cultural 
Maria Monteiro na Vila Padre Anchieta. 
. Comissão de Legislação e Registro faz o convide da 
participação dos conselheiros na reunião. 

 

Conclusões 

 

 
Sandra Zampola encerrou a reunião às 16h15 e nada mais 
tendo para o momento eu, Omar Abel, lavrei a presente ata 
que passa a ser assinada por mim e pelo presidente do CMI. 
 
 
 
Sandra Margareth Zampola – Presidente 
 
Omar Abel – Segundo Secretário 

 

 


