
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 08 (oitavo)
dia) do mês de Maio de 2017, na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado
nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início ás 13:30 horas. 

Pauta
01) Apresentação dos presentes e justificativas dos ausentes
02) Destaques e aprovação da ata da reunião ordinária de 10 Abril de 2017.
03) Minuta de edital de chamamento público para financiamento de propostas voltadas à 
promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso -pauta deliberativa.
04) Devolutiva das Comissões;

 Comissão de Politicas Públicas e Violência 

 Comissão de Legislação e Registro

 Comissão do FMPIC

 Comissão de Eventos

 Comissão de Diagnóstico 

 Comissão de ILPI
05) Demostrativo financeiro FMPIC
06) Informes gerais

REUNIÃO PRESIDIDA POR Sandra Margareth Zampola

TIPO DE REUNIÃO

 
 Assembleia Geral Ordinária do mês 08 de Maio de 2017 do
Conselho Municipal do Idoso

FACILITADOR E 
CRONOMETRISTA

Não teve

SECRETÁRIO ISAQ

1. APRESENTAÇÃO

DOS PRESENTES E

JUSTIFICATIVAS

DOS AUSENTES

De acordo com o registro do livro de presença do Conselho,
participaram 28  pessoas.  Entre  essas,10  são  conselheiros
Titulares:  Rafael  Jorge  Tannus  Miriam  Nazareth
Berling(Secretaria de Saúde) Rogério Scarazzatto (Secretaria
de  Educação),  Silvia  Jeni  P.  De  Brito  (SMASA),  Anicésio
Vieira  Caixeta  (Infraestrutura),  Clélia  Delfino  P.  Oliveira
(Secretaria  de  Habitação),Lúcia  Helena  Mendes  (Lar  da
Amizade),  José  Claudio  Mendes  (Usuários),  Omar  Abel
Rodrigues  (Associação  Campinas  Parkinson),  Sandra
Margareth Zampola (Projeto Gente Nova), Alessandra Alves
Bueno, os conselheiros suplentes eram 06: Carolina Belo R.
Scacheti (Secretaria de Saúde), Mariana Barão ( Gabinete do
Prefeito),  Kleber  Rodolfo  Albino  Ferreira  (Secretaria  de
Esporte),  João  Pedro  Causo  Neto  (Associação  Campinas
Parkinson),  Rita  de  Cassia  Gonçalves  (Projeto  Gente
Nova),José  Salomão  Fernandes(Usuário)  Havia  11
convidados:  Angelo  Gilberto  Bernardi(SMASA),  Andressa
kaweski(CEDAP),  Evaristo  de  Paula,  Margareth  Bucheroni,
Cintia  Borges,  Juarez  Bispo  Mateus  (Ass.Idosos),Fernanda
Dias (CRAMI), Thais Mello Ferreira(CRAMI),Regina Cardoso
Pereira(MAE  MARIA  ROSA),Sirley  Silva  (ASPSC),  Moisés
Lincoln Nadin(Aconchego Familiar). Total de 03 justificativas:
Isabel  Silva  Barbosa(SMC),  Alessandra  Figueiredo  de
Oliveiras(Profissionais), Adriana Piccirillo Mendes(EMDEC).



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

Em seguida foi colocada para a aprovação a ata de 13 de Março
de 2017 o que fora feita por unanimidade.

3. Análise  e
aprovação  de
aplicação de recursos
do  FMPIC  para  o
Seminário  “Violência
Contra  a  Pessoa
Idosa:  é  Possível
Prevenir.  É
necessário Superar”

Após, a Presidente abordou quanto ao fato de se não ter feito
nenhum evento no ano anterior, após amadurecimento entre
as comissões e diretoria, por falta de recursos financeiros da
Secretaria  de  Assistência,  o  Conselho  vai  assumir  com  o
dinheiro  do  fundo.  Diante  do exposto,  a  Conselheira  Lúcia
Helena foi convidada a falar sobre os eventos do ano de 2017
que decorreu sobre o assunto. Em seguida foi colocada em
votação  as  opções  dos  cafés  oferecidos  para  o  evento
Seminário  “Violência  Contra  a  Pessoa  Idosa:  é  Possível
Prevenir. É necessário Superar”, seria servido apenas 1(um)
café. A Conselheira Lúcia Helena então expôs as opções e
seus respectivos valores sendo: 
Opção  1(um)  sendo:  R$5.390,00  (Cinco  Mil  Trezentos  e
Noventa  Reais)  com  todos  os  custos  do  evento  inclusos
sendo: 1 café, material gráfico e palestrante.
Opção 2 (dois) sendo: R$8.010,00 (Oito Mil de Dez Reais) 2
cafés, material gráfico e palestrante.
Após a apresentação das propostas, estas foram colocadas
em votação,  sendo  que  a  Opção  1  (um)  obteve  14  votos
(quatorze) e a Opção 2 (dois) recebeu 1 (um) voto, sendo a
opção 1 (um) deliberada.

4. Apresentação  do
planejamento  do  grupo
de trabalho do Conselho
para o ano de 2017

Edna Lara e Patricia apresentaram a proposta de trabalho de
2017 do Grupo de Trabalho Avaliação da Pessoa Idosa, que
tem  como  objetivo  a  participação  das  diversas  políticas
públicas para que cada uma traga o seu olhar,  desafios e
êxitos. A partir  de 2017 o Grupo não está ligado a apenas
uma comissão, mas pertence a todas. Foi entregue o Plano
que fica disponível na secretaria.

5. Devolutivas das
Comissões

Comissão  de  Legislação  e  Registro:  Sr  Claudio  informa  que
estão  trabalhando  nos  registros,  entrando  em  contato  com
entidades  e  principalmente  verificando  as  entidades  que
documentação venceu para encaminhar documentação atual;
Comissão Políticas Públicas: Nas análises das pastas percebe-
se que algumas entidades não concluíram o plano de trabalho,
portanto a comissão fará plantão de dúvidas com o intuito de
concluir;
Comissão ILPI/Entidades: Edna, reitera o convite para participar
do Grupo de Trabalho no próximo dia 28/04/2017 as 14h00 na
Casa  dos  Conselhos.  Edna  informa  a  importância  dos
conselheiros aderirem as visitas, lembrando que é necessário a
presença de um conselheiro e importante o olhar de um técnico;
Comissão de Eventos:  Lucia  informa e  reitera  o  convite  para
participar das reuniões mensais. Novamente relatou o trabalho



da comissão para a efetivação do Seminário em 22 de junho de
2017;
Comissão FMPIC: Mariana informou que não chegou o extrato
mensal, assumindo enviar por email dos conselheiros.

6.  Demostrativo
financeiro FMPIC

A Conselheira Mariana justificou a não apresentação do extrato
do Fundo Municipal do Idoso - FMPIC em decorrência do não
envio das informações por parte da Secretaria de Assistência,
gestora dos recursos.

7. Informes

A presidente informa aos conselheiros que na próxima reunião
ordinária o edital de destinação de recursos, lembrando que o
edital será encaminhado para que os conselheiros possam ler,
analisar e encaminhar novas propostas.

8. Conclusões

Após deu-se o encerramento da presente Reunião Ordinária às
16h:34min pela Presidente do Conselho Municipal  do Idoso a
Sra. Sandra Margareth Zampola.


