
96,7-*7QRealizou-se  a  Assembleia  Geral  Ordinária  do  Conselho  Municipal  do  Idoso  no  12
(décimo segundo dia)  do mês de Junho de 2017,  na Casa dos Conselhos,  situada à Rua
Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 13:30
horas.

‘1 Pauta:
01) Apresentação dos presentes e justificativas dos ausentes.
02) Destaques e aprovação da ata da reunião ordinária de 08 de Maio de 2017.
03) Contratação da Empresa Orion para a continuidade da manutenção do site do CMI.- pauta 
deliberativa.
04) Minuta do  Edital de chamamento público para financiamento de propostas voltadas à 
promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso – pauta deliberativa.
05) Devolutiva das comissões:
A) Comissão de politicas Públicas e Violência.
B) Comissão de legislação e Registro.
C) Comissão do FMPIC.
D) Comissão de Eventos.
E) Comissão de Diagnóstico.
F) Comissão de ILPI.
06)Demonstrativo financeiro do FMPIC.
07) Informes Gerais.

Reunião Presidida por: Sandra Margareth Zampola

Tipo de Reunião:
Assembleia Geral Ordinária de 12 de Junho de 2017 do Conselho
Municipal do Idoso.

Facilitador e cronometrista: Não teve.

Secretário: Angelo Gilberto Prado Bernardi.

1. Apresentação dos 
Presentes e Justificativas 
dos ausentes:

De  acordo  com  o  registro  do  livro  de  presença  do  Conselho,
participaram  23  pessoas.  Entre  essas,  11  são  conselheiros
Titulares: Carlos Roberto Longuini (smcasp), Silvia Jeni P. de Brito
(smasa),  Adriana  Piccirilo  D.  Mendes  (emdec),  Clélia  Delfino  P.
Oliveira (smh), Anicésio V. Caixeta (smi), Lúcia Helena Mendes(lar
da  amizade),  Adalgisa  Oliveira  Lima  Garcia  (usuários),  José
Claudio  Mendes  (usuários),  Omar  Abel  Rodrigues  (usuários),
Alessandra  Alves  Bueno  (lar  sã  doutrina)  Sandra  Margareth
Zampola (projeto gente nova), os conselheiros suplentes eram 04:
Mariana  Barão  (gabinete  do  prefeito)  José  Salomão  Fernandes
(usuários),  João  Pedro  Causo  Neto  (Associação  Campinas
Parkinson), Rita de Cassia Gonçalves (projeto Gente Nova).Havia
08 convidados:
Evaristo  de  Paula,  Regina  Cardoso  Pereira  (Mãe  Maria  Rosa),
Anderson Gonçalves (coord. de Idosos), Márcia Carvalho Estevan
(cgi Padre Santi Capriotti), Juares Bispo Mateus (assoc. idosos de
Campinas) Sonia Poppi (aconchego), Moisés Lincoln (aconchego),
Ângelo G. P. Bernardi (smasa).
Total  de  03  justificativas:  Raphael  J.  Tannus  (OAB),  Miriam  N.
Berling (sms), Carolina Belo R. Scacheti (sms).



2. Destaques e Aprovação 
da Ata da Assembleia 
Ordinária do mês de Maio 
de 2017:

Em seguida foi colocada para a aprovação a ata de 08 de Maio de
2017 o que fora aprovada por unanimidade. 

3. Contratação da 
Empresa Orion para a 
continuidade da 
manutenção do site do 
CMI: Pauta deliberativa

Dando  prosseguimento  a  pauta,  a  Presidente,  informou  aos
conselheiros  sobre  a  proposta  da  empresa  Orion  para  dar
continuidade  na  prestação  de  serviço  de  manutenção  do  site.
Sendo que,  a  prestação de serviço é por  12 meses,  com custo
mensal  de  R$  70,00  (setenta  reais).  Após  manifestação  dos
conselheiros, a proposta foi levada a votação, sendo aprovada por
12 conselheiros presentes a reunião: Mariana Barão, Silvia Jeni P.
de  Brito,  Carlos  Roberto  Longuini,  Adriana  Piccirilo  D.  Mendes,
Clélia  Delfino  P.  Oliveira,  Anicésio  Vieira  Caixeta,  Lucia  Helena
Mendes,  Adalgisa  Oliveira  Lima  Garcia,  José  Claudio  Mendes,
Omar  A.  Rodrigues,  Alessandra  Alves  Bueno,  Rita  de  Cassia
Gonçalves.

4.Minuta do Edital de 
Chamamento público para 
financiamento de 
propostas voltadas á 
promoção, proteção e 
defesa dos direitos do 
idoso: Pauta deliberativa

Dando continuidade a pauta da reunião, a presidente, lembrou que
na  última  Assembleia  Ordinária  de  08/05/2017,  deu-se  inicio  a
leitura e discussão da minuta do Edital  de Chamamento Público
para financiamento de propostas voltadas a promoção, proteção e
defesa  do  direito  do  idoso,  parando  no  item  de  critério  de
classificação, após sanadas as dúvidas e incluídas sugestões, a
presidente  solicitou  a  Conselheira  Mariana  Barão,  a  dar
prosseguimento  a  leitura  da  minuta  do  Edital,  a  Conselheira
Mariana  informou  que  em  reunião  de  Diretoria  foi  apresentada
outra  proposta  de  critério  de  classificação,  portando,  temos
02(duas)  proposta  de critério  de  classificação a  ser  analisada e
discutida. Concluída a leitura da minuta do  Edital, com todos itens
debatidos,  esclarecidos  e,   contando  com  a  participação  dos
Conselheiros, a presidente, colocou em votação a minuta do Edital
de Chamamento, sendo que, por unanimidade(12) votos  a minuta
do Edital  foi  aprovada pelos Conselheiros: Mariana Barão, Silvia
Jeni.P.  de  Brito,  Adriana  Piccirilo  D.Mendes,  Clélia  Delfino
P.Oliveira, Anicesío Vieira Caixeta, Lucia Helena Mendes, Adalgisa
Oliveira Lima Garcia, José Claudio Mendes, Omar Abel Rodrigues,
Alessandra  Alves  Bueno,  Rita  de  Cassia  Gonçalves,  Carlos
Roberto Longuini.

5. Devolutivas das 
Comissões:

A)  Comissão  de  Politicas  Públicas  e  Violência:  A coordenadora
informou,  que  algumas  entidades  não  concluíram  o  plano  de
trabalho,  sendo  que,  novamente  serão  contatadas  e  havendo
ausência  de  manifestação,  dentro  do  prazo  estabelecido,  tera
indeferimento no processo de inscrição com publicação no diário
oficial do município.
B)  Comissão  de  Legislação  e  Registro;  José  Claudio  Mendes,
coordenador  da  comissão  informa  que  estão  trabalhando  na
elaboração  de  minuta  da  resolução  que  será  apresentada  em
breve, alega que as reuniões são realizadas uma vez por semana,
sendo o tempo escasso para finalizar a minuta.
C)  Comissão  do  FMPIC:  A Coordenadora,  Conselheira  Mariana
Barão,  apresentou  o  demonstrativo  do  fundo,  enviado  pela



secretaria de Assistência.
D)  Comissão  de  Eventos:  A  Coordenadora,  Lucia  Helena,
mencionou  os  procedimentos  preparatório  para  o  seminário  de
22/06.2017, solicitando aos conselheiros a participação na divisão
de tarefas. 
E) Comissão de Diagnóstico: A conselheira Mariana Barão informou
que o edital de licitação da Contratação da pessoa jurídica para a
construção  do  diagnóstico  da  pessoa  idosa  do  Município  de
Campinas foi publicado em 02/06/2017, com prazo de entrega do
envelope de proposta até 21/06/2017.
F) Comissão de ILPI: A Coordenadora informou que até a semana
passada, havia 02(duas) visitas a serem realizadas, as quais serão
realizadas na data de amanha.  Quanto ao grupo de trabalho,  a
próxima reunião será em 23/06/2017, às 14H00. Informa também,
que a reunião com as demais comissões será no dia 23/06/2017 às
13H00.

6. Demostrativo financeiro 
FMPIC

O  Demonstrativo  financeiro  do  FMPIC  encontra  em  poder  da
Diretoria,  considerando-se  que  trata  de  documento  de  natureza
técnica,  na próxima reunião,  estará  presente  o sr.  APARECIDO,
técnico  em fundos  da  prefeitura  de  Campinas,  com objetivo  de
explicar o balancete contábil

7. Informe
A seguir a presidente concedeu a palavra a Conselheira Adriana
Mendes EMDEC) que informou aos presentes sobre a Campanha
“atenção pela vida”, realizada pela EMDEC.

A seguir, deu-se o encerramento da presente Reunião Ordinária às
16H:16 minutos pela Presidente do Conselho Municipal do Idoso,
Sra. Sandra Margareth Zampola


