
  

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo 
segundo dia do mês de dezembro 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: 
01) Apresentação dos presentes e justifi cativas dos ausentes; 

 02) Destaques e aprovação da ata da reunião ordinária de 21 de novembro de 2016; 

 03) Informações sobre os procedimentos para destinações ao FMPIC; 

 04) Papel da diretoria do Conselho Municipal do Idoso de Campinas; 

 05) Construção das linhas de ação do edital de chamamento público para fi nanciamento de 

projetos voltados à população idosa; 

 06) Devolutiva das Comissões (objetivos para 2017) 

Comissão de Políticas Públicas e Violência 

Comissão de Legislação e Registro 

Comissão do FMPIC 

Comissão de Eventos 

Comissão de Diagnóstico 

Comissão de ILPIs 

 07) Demonstrativo do FMPIC 

 08) 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 15 

pessoas. Entre essas, 11 são conselheiros titulares Silvia Jeni P. 

Brito(SMCAIS/DOAS), Rogerio Scarazzatto(Secretaria de Educaçao), 

Miriam Nazareth Berlig(Secretaria de Saude), Isabel Silva 

Barbosa(Secretaria de Cultura), Anicésio Caixeta(Secretaria de 

Infraistrutura), Adalgisa Oliveira Lima Garcia(Usuários), Jose Claudio 

Mensdes(Usuarios), Omar Abel Rodrigues(Associação Campinas 

Parkinson), Alessandra Alves Bueno(Lar Sa Doutrina do Sétimo Dia), 

Sandra Margareth Zampola(Projeto Gente Nova), Vilda Maria de 

Oliveira(AAPICAMP) . Os conselheiros suplentes eram 3 Mariana 

Barao(SMASA), Edna de Carvalho de  Lara(SMCAIS), Jose Salomao 

Fernandes. Havia 1 convidado, José Aparecido Rocha(SMCAIS/DGDS). 

Total de 10 justificativa de ausência, Eliane Márcia Martins 

Tortello(Gabinete do Prefeito), Angela  Maria Bassora(Secretaria de 

Educaçao), Carolina Belo R. Scachet(Secretaria de Saude) Adriana Piccirilo 

D. Mendes(EMDEC), Kleber Rodolfo Albino Ferreira(Secretaria de 

Esportes e Lazer), Maria Lucia Secoti Filizola( Pastoral da Pessoa Idosa), 

Maria Aparecida Trovo(Pastoral da Pessoa Idosa), Lucia Helena 

Mendes(Lar da Amizade Ilce da Cunha Henri), Raphael Jorge 

Tannus(OAB), Alessandra Figueiredo de Oliveira(Profissionais). 

2.       APROVAÇÃO E 

DESTAQUES DA ATA DA 

Não foram apresentados destaques, nem anteriormente por e-mail, nem no 

momento da reunião. 



REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

MÊS DE NOVEMBRO 

A ata do mês de novembro foi aprovada, com abstenções das conselheiras 

Miriam (SMS), Isabel (SMC), Adalgiza (representante dos usuários) e 

Sandra (PROGEN), por não terem estado presentes na reunião ordinária de 

novembro. 

3. PAPEL DA DIRETORIA 

DO CONSELHO 

MUNICIPAL DO IDOSO 

Primeiramente, houve inversão de pauta, vez que o coordenador da 

Coordenadoria de Fundos, convidado a participar da reunião (pauta 3), 

chegará com atraso. 

Em relação ao papel da diretoria do Conselho, Mariana colocou que, na 

reunião passada, esteve presente uma convidada que teceu uma série de 

reclamações não concernentes aos temas da reunião ordinária, mas que se 

relacionavam à possibilidade de realização de denúncias perante o 

Conselho, assim como em outros órgãos. Tal assunto acabou por suscitar 

dúvidas em relação aos procedimentos internos adotados no caso de 

recebimento de denúncias. 

Pensou-se, então, em um momento para explicar como funcionam as 

reuniões de diretoria. 

Sandra explicou que o Conselho Municipal do Idoso tem função, além de 

deliberativa e consultiva, fiscalizatória, o que significa dizer que há o 

recebimento de denúncias e requisições, especialmente do Ministério 

Público, para visitas de caráter averiguador, em caso de suspeita de violação 

de direitos. 

Há, também, denúncias recebidas pelo disque 100, 156, e-mail ou 

pessoalmente, que precisam ser triadas para se verificar o melhor 

encaminhamento, que pode ser remessa à Secretaria de Assistência Social, 

Vigilância Sanitária, Ministério Público, orientação de encaminhamento à 

Defensoria Pública ou OAB. 

Além de denúncias, o Conselho recebe estudantes, empresas ou instituições 

interessadas em parcerias ou em conhecer as funções do Conselho e 

Conselhos Municipais de outros municípios. 

Também, há a necessidade de elaboração de ofícios de encaminhamento, 

relatório de visitas e instruções processuais para o andamento dos processos 

de interesse do Conselho. 

Após essas explicações, apontou-se a necessidade de interesse por parte dos 

conselheiros, que recebem as puatas com antecedência e podem se inteirar, 

posteriormente, dos assuntos tratados. 

Foi lembrado que as reuniões de diretoria ocorrem todas as terças-feiras, à 

partir das 09:00 horas.            

4. CONSTRUÇÃO DAS 

LINHAS DE AÇÃO DO 

EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA FI NANCIAMENTO 

DE PROJETOS VOLTADOS 

À POPULAÇÃO IDOSA; 

Mariana explicou que, com a vigência do Marco Regulatório das 

Organizações do Terceiro Setor, os requisitos para a construção do Edital 

de Chamamento devem seguir suas disposições, não sendo de livre escolha 

pelo Conselho. 

Todavia, as linhas de ação para financiamento dos projetos são de 

competência do CMI, dentro dos eixos que já foram discutidos e 

deliberados. 

Questionado se a minuta do edital poderia ser encaminhada foi dito que sim, 

mas isso não teria relação direta com o fechamento das propostas de linhas 

de ação. 

As discussões a respeito do assunto ficaram agendadas para ocorrer nas 

próximas reuniões de diretoria, das 09 às 10 horas.      

5. DEVOLUTIVAS DA 

COMISSÕES 

5.1 Legislação e Registro: apresentou, como objetivos para o ano 

de 2017, o que segue: 

. manter as pastas de registro organizadas; 



. cobrar documentos pendentes; 

. finalizar a planilha com o status de cada instituição que solicitou 

o registro 

. criar um programa para divulgação da necessidade de registro no 

CMI; 

. contatar as instituição e  entidades com pendências documentais; 

. apresentar proposta de novo Regimento Interno; 

. manter as reuniões semanais. 

 

5.2 FMPIC: foi informado que as empresas AMBEV e Itaú-

Unibanco entratam em contato com o CMI a fim de realizar aportes 

de recurso para o Fundo. 

Apontou, também, a necessidade de implantação de projetos para os 

próximos anos, a fim de estabelecer uma regularidade na utilização 

dos recursos, até para o fomento de futuras destinações. 

 

5.3 ILPI: trouxe como objetivos para o ano de 2017 o que segue: 

. manutenção das visitas, com a ponderação de futuras discussões a 

fim de se verificar como serão conduzidos os casos de denúncia; 

. revisão do instrumental de registro, em conjunto com outras 02 

comissões; 

. manutenção das reuniões; 

repensar o Grupo de Trabalho – Graus de Dependência; 

. qualificação das visitas institucionais. 

 

5.4 Eventos: trouxe a informação dos dois eventos apoiados no ano 

de 2016.   

   

6. DEMONSTRATIVO DO 

FMPIC 

O demonstrativo do mês de novembro ainda não havia chegado ao CMI, 

razão pela qual deixou de ser apresentado na reunião 

7. INFORMES GERAIS Não houve informes 

08. INFORMAÇÕES 

SOBRE OS 

PROCEDIMENTOS PARA 

DESTINAÇÕES AO 

FMPIC 

A reunião contou com a presença de José Aparecido Rocha, coordenor de 

Fundos da Secretaria de Assistência Social. 

Ele foi convidado para explicar aos conselheiros a forma de realização das 

destinações ao FMPIC, no intuito de instruí-los para disseminar essas 

informações, como maneira de fomentar a entrada de novos recursos. 

O Fundo Municipal é uma conta bancária onde são recebidas as destinações, 

em principal aquelas provenientes do Imposto de Renda. 

Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem destinar. Todavia, os 

percentuais são diferentes: para pessoas físicas, até 6% do imposto devido 

(somente para quem utiliza o modelo completo de declaração)  e, para 

pessoas jurídicas, até 1% do imposto devido (somente para realizam a 

declaração sobre o lucro real). 

O site fmpic.campinas.sp.gov.br é o meio oficial de relacionamento para o 

acolhimento de destinações ao Fundo. 

O interessado realiza um cadastro simples e, a partir dele, pode gerar os 

boletos a serem recolhidos e posteriormente abatidos. 

O valor recolhido é feito por estimativa, podendo se utilizar, como base, o 

valor de imposto recolhido do ano anterior. 

Há a possibilidade de o procedimento ser feito por terceira pessoa, com é o 

exemplo dos contadores. 

Há prazo para tanto: o último dia bancário do ano. Em 2016, será 30 de 



dezembro. 

Edna questionou se há limite para as destinações, ao que Cido respondeu 

que não. Contudo, para que possa haver posterior abatimento, os percentuais 

de 6% (pessoa física) e 1% (pessoa jurídica) devem ser respeitados. O que 

exceder poderá ser recolhido ao Fundo em caráter de doação. 

  

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

Idoso às 16:05 h., tendo eu, Mariana Barão, 1ª Secretária,redigido a presente 

ata.  
    

  

 


