
  

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no vigésimo 
primeiro dia do mês de novembro 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) Aprovação e destaques relacionados à ata da reunião ordinária de 10 de outubro de 2016. 

3) Deliberação sobre registro das seguintes entidades; - Colégio Dom Barreto - Centro 

Comunitário do Jardim Santa Lucia - Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa 

4) Demonstrativos fi nanceiros FMPIC 

5) Devolutivas das Comissões; - Comissão de FMPIC - Comissão de Politicas Públicas e 

Violência - Comissão de Legislação e Registro - Comissão de Eventos - Comissão de Diagnóstico 

- Comissão de ILPI 

6) Informes gerais; - Folder sobre violência contra a pessoa idosa. - Site do Conselho Municipal 

do Idoso de Campinas - Outros 

 

  

  

  
  
  

REUNIÃO PRESIDIDA POR Mariana Barão 

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 22 

(vinte duas) pessoas. Entre essas, 08 (oito) são conselheiros titulares: 

Anicesio Vieira Caixeta (Secretaria de Infraestrutura), Rogerio Scarazzatto 

(Secretaria de Educaçao), Clelia Delfino P. Oliveira (Secretaria de 

Habitação), Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade Ilce da Cunhanheri), 

José Claudio Mendes (Usuári), Omar Abel Rodrigues (Associaçao 

Campinas Parkson), Alessandra Alves Bueno (Lar  Sa Doutrina do Setimo 

Dia), Alessandra Figueiredo de Oliveira ( Profissionais), Vilda Maria de 

Oliveira (AAPICAMP).  Os conselheiros suplentes eram 06 (Seis): Mariana 

Barão ( Gabinete do Prefeito), Edna de Carvalho de Lara (SMCAIS), Kleber 

Rodolfo Albino Ferreira (Secretaria de Esporte e Lazer), Maria Aparecida 

Trovó (Pastoral da Pessoa Idosa), João Pedro Causo Neto (Associação 

Campinas Parkison), Ruth Aparecida Viena (Profissionais). Havia 07 (sete) 

convidados: Regina Pereira (MAE Maria Rosa), Lia M. Perrella ( 

SMCAIS/CMI), Ricardo Leite de Moraes (CCJSL), Rolpho W. SoWbbi 

(Coordenadoria do Idoso), Cristovo Correia Araujo (AAPICAMP), Jose 

Roberto Leite Santos (Grupo Conexao 60+) , Claudio Yashida.  Total de 12: 

justificativa de ausência Eliane Marcia Martins Torttelo  (Gabinete Prefeito), 

Silvia Jeni P. De Brito ( SMCAIS/DOAS), Angela Maria Bassora 

(Secretaria de Educação), Miriam Nazareth Berling (Secretaria de Saude), 

Carolina Belo R. Scacheti (Secretaria Saude), Adriana Piccirilo D. Mendes 

(EMDEC), Maria Lucia Secoti Filizola (Pastoral da Pessoa Idosa), Adalgisa 

Oliveira Lima Garcia (Usuarios), Jose Salomão Fernandes (Usuarios), 

Sandra Margareth Zampola (Projeto Gente Nova), Rita de Cassia 

Gonçalves(Projeto GenteNova),Raphael Jorge Tannus (OAB-Campinas). 

2.       APROVAÇÃO E 

DESTAQUES DA ATA 

 Mariana colocou que a ata foi encaminhada aos conselheiros com 

antecedência, sendo que nenhum destaque foi endereçado ao Conselho 



ORDINÁRIA DE 10 DE 

OUTUBRO DE 2016 

Municipal do Idoso. 

Perguntado se algum dos presentes gostaria de fazer destaques no momento 

da reunião, todos disseram que não. 

Assim, a ata da reunião ordinária do mês de outubro de 2016 foi aprovada 

em Assembleia, por unanimidade dos conselheiros presentes. 

 

3.  DELIBERAÇÃO SOBRE 

REGISTRO DAS 

SEGUINTES ENTIDADES; - 

COLÉGIO DOM BARRETO 

- CENTRO COMUNITÁRIO 

DO JARDIM SANTA 

LUCIA - MOVIMENTO 

ASSISTENCIAL ESPÍRITA 

MARIA ROSA 

 

Mariana iniciou a pauta explicando brevemente o processo de registro de 

entidades e instituições no Conselho Municipal do Idoso, apontando os 

requisitos da Resolução CMI nº 01/2014 e as Comissões que fazem parte 

das análises que culminam na possibilidade de deliberação da matéria pela 

Assembleia Geral. 

O registro é efetivamente concedido com a aprovação pelo colegiado. 

Foi aberta a possibilidade de vistas das pastas de registro aos conselheiros, 

sendo considerado por todos que não haveria essa necessidade. 

A deliberação se dará sobre o pedido de registro de 03 pessoas jurídicas, a 

saber: 

1. Centro Comunitário Jardim Santa Lúcia: foi lido o relatório final 

elaborado pela Comissão de Legislação e Registro, que sintetizou os 

trabalhos das Comissões de Legislação, Políticas Públicas e ILPI, com 

sugestão pelo deferimento da solicitação de registro. 

Após a leitura citada no parágrafo anterior, o registro da entidade Centro 

Comunitário Jardim Santa Lúcia foi aprovado por todos os conselheiros com 

direito a voto presentes, não tendo havido, portanto, qualquer abstenção ou 

voto desfavorável. 

2. Colégio Dom Barreto: foi lido o relatório final elaborado pela Comissão 

de Legislação e Registro, que sintetizou os trabalhos das Comissões de 

Legislação, Políticas Públicas e ILPI, com sugestão pelo deferimento da 

solicitação de registro. 

O conselheiro Kleber questionou que tipo de atividades são prestadas no 

espaço, ao que Mariana disse que a visita presencial foi realizada por ela e 

a conselheira Sandra Zampola. 

Na ocasião, estavam sendo desenvolvidas atividades de convivência no 

teatro do colégio, com um grupo de idosos e professores de educação física, 

numa discussão sobre as Olimpíadas, como forma de preparação para 

atividades esportivas. 

Não se trata de execução de serviço de natureza pública, sendo que a 

instituição não recebe recursos públicos para tanto, mas sim de atividades 

intergeracionais realizadas pelo Colégio e por seus professores. 

A conselheira Alessandra questionou se poderia ser destinado recurso 

público para essas ações, ao que Mariana respondeu que, em uma primeira 

análise não, já que se trata de pessoa jurídica com finalidade lucrativa. 

Após as considerações, o registro do Colégio Dom Barreto foi aprovado 

pelos conselheiros presentes com direito a voto por unanimidade, não tendo 

havido, portanto, nenhuma abstenção ou voto desfavorável. 

3.  Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa: foi lido o relatório final 

elaborado pela Comissão de Legislação e Registro, que sintetizou os 



trabalhos das Comissões de Legislação, Políticas Públicas e ILPI, com 

sugestão pelo deferimento da solicitação de registro. 

Após a leitura citada no parágrafo anterior, o registro da entidade 

Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa foi aprovado por todos os 

conselheiros com direito a voto presentes, não tendo havido, portanto, 

qualquer abstenção ou voto desfavorável. 

 

3. DEMONSTRATIVOS 

FINANCEIROS FMPIC 

Todos os meses é encaminhado, pela Secretaria Municipal de Cidadania, 

Assistência e Inclusão Social (por meio de Coordenadoria de Fundos), um 

ofício com os demonstrativos de receitas e despesas da conta bancária do 

Fundo Municipal do Idoso – FMPIC. 

 

A versão original do ofício foi disponibilizada para conferência dos 

presentes, não tendo havido dúvidas ou questionamentos acerca dos valores 

apresentados. 

 

4. DEVOLUTIVAS DAS 

COMISSÕES 

1. Comissão do FMPIC: A coordenadora da Comissão, Eliane M. 

Tortello, não pôde estar presente, razão pela qual as devolutivas foram 

trazidas pela conselheira Mariana, componente da Comissão. 

Atualmente, os trabalhos da Comissão estão focados no processo de 

destinação de recursos para o próximo ano. 

 

Informou que hoje o Fundo é totalmente composto por recursos 

provenientes da destinação do IR, que constitui um instrumento de 

renúncia fiscal possível para pessoas físicas e jurídicas. Os procedimentos 

podem ser conhecidos pelo site fmpic.campinas.sp.gov.br. 

 

O trabalho da Comissão foi na elaboração de uma carta de agradecimento 

aos destinadores do ano passado e um portfolio com as ações que serão 

financiadas pelo Fundo, com a função de estimular novas destinações para 

o ano de 2017. 

 

Informou que, no dia 16 de novembro, foi lançada a campanha do Leão 

Solidário, para arrecadação de verbas para os Fundos Municipais da 

Pessoa Idosa e da Criança e do Adolescente. 

 

Também informou que há uma proposta de participação, na próxima 

reunião ordinária, do coordenador de fundos, Sr. José Aparecido Rocha, 

para explicar como funciona o processo de destinação de recursos ao 

FMPIC. 

 

2.  Comissão de Políticas Públicas: a coordenadora não esteve presente 

na reunião. 

 

Mariana disse sobre o e-mail que foi encaminhado a todos os conselheiros, 

sobre uma reunião ampliada para a construção de propostas de linhas de 

ação de outras políticas, que não a de assistência social, para o edital de 

projetos. 

 

A proposta inicial é que a reunião ocorra no dia 24/11 às 14 horas. 

 



A conselheira Alessandra trouxe informações sobre o Lab 60+, espaço de 

movimento que se faz por encontros para apresentação de propostas de 

serviços e ofertas para idosos. 

 

3. Comissão de Legislação e Registro: O conselheiro José Cláudio é o 

novo coordenador desta Comissão. 

 

Os trabalhos da Comissão foram de organização das pastas de solicitação 

de registro, que são manuseadas apenas pela secretária administrativa do 

Conselho, para que não haja extravio de documentação. 

 

Ademais, há um trabalho de atualização do Regimento Interno e Lei de 

Criação do Conselho, para a finalização de um trabalho que se iniciou na 

gestão passada e que contou com a participação de membros da OAB. 

 

A proposta pe que se faça um fechamento dentro da Comissão para 

posterior envio à diretoria e submissão da matéria ao colegiado. 

 

Também está se trabalhando para a adequação dos procedimentos de 

registro das entidades e instituições no Conselho. 

 

4. Comissão de Eventos: no mês de outubro houve 02 eventos em que o 

Conselho do Idoso atuou como parceiro: 16º Encontro de Corais e o 

Evento do Centro Cultural Maria Monteiro. 

 

Em novembro haveria um evento do Conselho, que teria o intuito de 

divulgar os serviços existentes no município, bem como apresentar 

projetos inovadores na área de políticas públicas para o idoso, tendo sido 

cancelado me razão de outros compromissos já agendados para a data 

proposta para sua ocorrência. 

 

As reuniões ocorrem sempre às segundas quintas-feiras do mês, às 14:00 

horas. 

 

Foram feitos alguns apartes, por convidados presentes na reunião, sobre o 

funcionamento desta Comissão, ao que foi respondido pela coordenadora, 

a conselheira Lúcia Mendes. 

 

Também houve um aparte por parte de outra convidada, no sentido de 

questionar a ausência e fragilidades que, segundo sua opinião, estavam 

ocorrendo no município, ao que foi explicado o objetivo principal das 

reuniões ordinárias do Conselho, não obstante a possibilidade de 

apresentação das demandas e eventuais denúncias em momento posterior à 

reunião. 

 

Por fim, surgiu o assunto dos Jogos Regionais do Idoso, sendo que o 

conselheiro Kleber prestou algumas informações sobre o tema. 

 

5. Comissão de Diagnóstico: o coordenador não esteve presente na 

reunião. 

 

Todavia, Mariana informou que o processo administrativo encontra-se na 



Secretaria Municipal de Administração. 

 

6. Comissão de ILPI: a coordenadora Edna explicou brevemente o 

trabalho da Comissão, principalmente em relação à avaliação que é feita 

no momento das visitas in loco. 

 

Informou que as reuniões ocorrem nas terceiras sextas-feiras do mês às 14 

horas. 

 

Foi perguntado o número de instituições que trabalham com o idoso em 

Campinas, ao que Edna respondeu não haver a possibilidade de o 

Conselho ter esse número, pela quantidade de instituições particulares que 

surgem todos os dias no município. 

 

O órgão que poderia ter uma informação mais precisa seria a Vigilância 

Sanitária. 

 

Edna concluiu trazendo informações sobre o Grupo de Trabalho que 

discute funcionalidades e graus de dependência, que hoje se encontra 

atrelado a esta Comissão, tendo o objetivo de elaborar um instrumental que 

identifique as necessidades e que política(s) poderia atender melhor o 

idoso.   

         

5. INFORMES 

1. Folder sobre violência contra a pessoa idosa: foi divulgado, na reunião, o 

material final impresso sobre violência contra a pessoa idosa, para utilização 

pelo Conselho. 

 

2. Site do Conselho: está disponível o site do cmi (cmicampinas.com.br) que 

ainda está em fase de alimentação das informações. 

 

3. Apresentação – Conexão 60+: o representante deste grupo veio para 

conhecer o Conselho Municipal, aproveitando para apresentar o trabalho 

deste movimento, que se fez pela reunião de um grupo de amigos para a 

troca de ideias baseado no princípio do protagonismo. 

 

Houve, a partir destes encontros, um desejo em auxiliar em alguma atividade 

em prol do idoso, sendo esta a razão da presença na reunião do Conselho. 

 

Mariana informou que seria interessante um momento com a diretoria, 

espaço que possibilitaria uma melhor explicação das funções e 

competências  do Conselho, bem como quais as possíveis interlocuções.      

 
A reunião foi encerrada pela Sra. 1ª Secretária do Conselho Municipal do 

Idoso às 16:00 h., tendo a mesma redigido a presente ata.  

  

   
    

  

 


