
 Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 11º (décimo
primeiro) dia do mês de Setembro 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 Agosto  de 2017.
03) Necessidade da participação de Conselheiros na comissão de seleção para avaliação dos 
projetos em virtude do edital de Chamamento.
04) Resolução nº 33. de 24 de maio de 2017 do Conselho Nacional do Idoso.
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) Processo licitatório para contratação de elaboração do diagnóstico da população idosa.

Reunião Presidida por: Conselheira Mariana Barão – 1ª Secretária

Tipo de Reunião: Assembleia Ordinária

Facilitador e
cronometrista:

Não Teve

Secretário: Angelo Gilberto Prado Bernardi - Smasa

1. Apresentação dos 
Presentes e Justificativas 
dos ausentes:

Conforme o livro de presença do Conselho Municipal do Idoso de
Campinas, participaram da Assembleia Ordinária 25 pessoas. Entre
essas,10(dês)  são  Conselheiros  Titulares:  Silvia  Jeni  Luiz  P.  de
Brito(smasa),  Anderson  Gonçalves(gabinete  do  prefeito),  Rogério
Scarazzatto(sme),  Isabel  Silva  Barbosa(smc),  Anicésio  Vieira
Caixeta(smi), Clélia Delfino P. Oliveira(smh), Adalgisa Oliveira lima
garcia(usuários),  José  Claudio  Mendes(usuários),  Omar  Abel
Rodrigues(Assoc.  Campinas  Parkinson),  Alessandra  Alves  Bueno
(lar  Beneficente  Sã  Doutrina).  Os  Conselheiros  Suplentes  eram
05(cinco): Mariana Barão(Gabinete do Prefeito), Cristiane Silva V.
Costa(smasa),  Carolina  Belo  R.  Scacheti(sms),  José  Teixeira
Bozza(smt), João Pedro Causo Neto(Assoc.Campinas Parkinson).
Haviam 10(dês) convidados: Angelo G. P. Bernardi(smasa), Samira
Idesti(Câmara  Municipal),  Thais  Mello  Ferreira(crami),  Maria
Estevan(Cei),  Giovana  Bortoleto(Ouvinte),  Luiz  C.Vaz(cs),  Ana
Fabrin(ouvinte), Paulo Evaristo(voluntário), Flavia F. Ruiz(seta – Jd.
Santana), Fernanda Grandi(crami).

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

A ata do mês de Agosto de 2017, foi aprovada com unanimidade
sem que houvesse destaques.

3. Necessidade da 
participação de 
Conselheiros na 
composição da Comissão 

Há  tempos,  o  Conselho  discutiu  uma  minuta  de  edital  de
chamamento para financiamento de projetos a serem executados
por entidades da organização da sociedade civil. Dentre as etapas
do  Edital  de  Chamamento  uma  delas  é  análise  dos  projetos



de seleção para a 
avaliação dos projetos  
apresentados em virtude 
do edital de chamamento

apresentados. A análise dos projetos apresentados será feita por
uma  comissão  de  seleção,  constituída  de  Conselheiros  e
representantes  da  Secretaria  de  Assistência.  O  processo  de
escolha dos conselheiros para compor a comissão de seleção, dar-
se-á  em momento  oportuno.  Entretanto,  é  bom lembrar,  que  os
requisitos  para  a  formação  de  comissão  de  seleção  estão
estipulados  na  lei  13019/2014,  que  é  o  Marco  Regulatório  que
regulamenta os repasses entre a sociedade civil e o poder público.
Foi solicitado que todos pudessem pensar a disponibilidade para as
análises,  lembrando que há prazo para tanto,  o  que demandaria
tempo por parte do Conselheiro.

4. Resolução nº 33, de 
24/05 2017 do Conselho 
Nacional do idoso.

Dando continuidade a pauta da Assembleia, a Conselheira Mariana
deu início a leitura da Resolução 33ª, fazendo destaques de vários
itens. Após a leitura e comentários da Resolução, os conselheiros
foram informados que a secretaria do Conselho enviará via e-mail a
resolução.

5. Devolutiva das 
comissões

Comissão de Legislação e Registro: O Conselheiro coordenador da
Comissão,  sr.  José Claudio  Mendes,  informa aos  presentes  que
está em fase de conclusão o estudo de alterações da resolução
01/2004  que  trata  da  documentação  necessária  para  o
credenciamento de entidades no Conselho do Idoso. Quanto aos
processos  em  andamento,  a  comissão  tem  acelerado  a  sua
conclusão. 
Comissão  do  FMPIC:  O  Conselheiro  Anderson  Gonçalves,
coordenador  da  comissão,  informa  que  não  tem  outro
encaminhamento,  a  não  ser,  a  solicitação  feita  a  Diretoria,  no
sentido de encaminhar uma consulta ao Jurídico da Prefeitura para
instrumentalizar  uma  discussão  que  o  conselho  fará  em  outro
momento, trata-se da destinação de recursos direcionado.
Comissão  de  ILPI:  A  Conselheira  Alessandra  informa  que  a
comissão de ILPI tem três visitas a serem efetuadas.

6. Demostrativo financeiro
FMPIC

A reunião ordinária  mensal,  acontece em data  anterior  ao  prazo
necessário  para  a  disponibilização  do  balancete  pelo  setor
responsável da Prefeitura. Entretanto, o descompasso entre datas é
suprido pelo envio do balancete financeiro através de e-mail  aos
conselheiros. 

7. Processo licitatório para
a contratação de 
elaboração do diagnóstico
da população idosa 

O processo licitatório que teve início em Julho de 2017, está em
pleno  andamento,  02(duas)  empresas  apresentaram  proposta  e
foram aprovadas, sendo que, o trâmite atual é a análise da proposta
técnica,  procedimento  que  está  sendo  feito  pela  comissão  de
análise técnica, constituída de conselheiro e membros da Secretaria
de Assistência.

8. Outros Informes

A EMDEC informou aos presentes, sobre a Semana Municipal de
Trânsito e transporte, cuja programação abrange várias atividades
ligadas a questão de trânsito. Após os informes, às 16:18 horas, a
Conselheira  Mariana  Barão  que  presidiu  a  reunião,  deu  por
encerrada a Assembleia Ordinária.


