
 Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo terceiro
dia do mês de novembro 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 Assembleia Ordinária de Outubro de 2017
03) Deliberação a cerca do registro da organização da sociedade civil  Lar dos Velhinhos de 
Campinas - deliberativa
04) Selo Amigo 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.
G) Comissão Eleitoral
06) Demonstrativo financeiro do FMPIC.
07) Informes.

Reunião Presidida por: Silvia Jeni Luiz Pereira de Brito - Presidente do Conselho

Tipo de Reunião: Assembleia Ordinária

Facilitador e
cronometrista:

Não Teve

Secretário: Mariana Barão

1. Apresentação dos 
Presentes e 
Justificativas dos 
ausentes:

Conforme o livro de presença do Conselho Municipal do Idoso de
Campinas, participaram da Assembleia Ordinária 24 (vinte e quatro)
pessoas.  Entre  essas,  09(nove)  são  Conselheiros  titulares:  José
Claudio  Mendes(usuários),  Anderson  Gonçalves(gab.prefeito),
Carlos Roberto Longuini(smcas), Silvia Jeni L. P. de Brito(smasa),
Miriam  N.  Berling(sms),  Clélia  Delfino  P.  Oliveira(smh),  Anicésio
Vieira  Caixeta(smi),  Omar  A.  Rodrigues(Assoc.Parkinson  de
Campinas),  Adalgisa  Oliveira  Lima  Garcia(usuários).  Os
Conselheiros Suplentes eram 07(sete): Mariana Barão(gab.prefeito),
José Teixeira Bozza(smt), Cristiane Silva Viera Costa(smasa), José
Salomão  Fernandes(usuário),  João  Pedro  Causo
Neto(Ass.Parkinson), Camila Cristina Franco(Sã Doutrina), Rita de
Cassia Gonçalves(gente nova). Haviam 08(oito) convidados: Samira
Idesti(vereador  Rubens  gás),  Suely  Silva(aspsc),  Vera  Lucia
Vilda(assoc.Vicentino  Campinas),  Fernanda  Furlan  Dias(crami),
Elaine Fernandes Ruiz(seta), Tatiana Cruz (Mov. Maria Rosa), Maria
Ferrari(voluntária), Angelo Gilberto P. Bernardi(smasa).

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

A ata do Mês de Outubro de 2017, foi aprovada por unanimidade
dos  presentes,  com  exceção  do  Conselheiro  Suplente  José
Salomão Fernandes, que deixou de votar por não estar presente na
citada Assembleia Ordinária.



3. Deliberação a cerca 
do registro da 
organização da 
sociedade civil lar dos 
Velhinhos de Campinas

A seguir, a Conselheira Mariana Barão informou aos presentes que
o  Lar  dos  Velhinhos  de  Campinas  é  uma  entidade  Centenária,
atualmente presta atendimento de longa permanência a 79 idosos.
O  processo  de  credenciamento  recebeu  parecer  favorável  das
comissões: Legislação e Registro, Politicas Públicas e ILPI., sendo
assim,  coloca  em  votação  a  concessão  do  Registro.  Após  a
chamada nominal dos Conselheiros presentes, por unanimidade foi
aprovado o registro da Entidade neste conselho.

4.Selo amigo do Idoso

Dando sequência a pauta da reunião, a Conselheira Mariana Barão,
convidou  o  Conselheiro  Anderson  Gonçalves  a  explanar  aos
presentes,  sobre  a  certificação  recebida  pelo  Município  de
Campinas com o Selo Amigo do Idoso.  O Conselheiro  disse aos
presentes que o evento foi realizado no dia 27/10/2017, contando
com  as  presenças  do  Secretário  Estadual  do  Desenvolvimento
Social, dr. Floriano Pesaro e do Prefeito Jonas Donizette. O Selo
Amigo do Idoso é um projeto  do  programa São Paulo  Amigo do
idoso e certifica Municípios Paulista sobre praticas públicas voltadas
a  pessoa  Idosa.  Campinas  aderiu  ao  programa em 2013,  desde
então, o Município realiza ações para aprimorar politicas públicas
direcionadas aos idosos que somam 141 mil em Campinas, razão
da certificação do Selo Inicial. O Selo classifica-se em três fases:
Inicial  –  Intermediário  –  Pleno,  a  medida  que  se  desenvolve  os
projetos na área de idosos, o município recebe nova certificação.

5.Devolutiva das 
comissões

A) Comissão de políticas  públicas:  A coordenadora  da comissão,
Conselheira  Rita  de  Cassia  Gonçalves,  informa  que  não  tem
devolutiva a fazer. Entretanto, esclarece que a reunião da comissão
agendada para 20/11/2017, em virtude do feriado, será remarcada
ao longo da semana. A coordenadora pede aos demais conselheiros
a participação efetiva, considerando que a comissão está um tanto
esvaziada.
B)  Comissão  de  Legislação  e  Registro:  O  coordenador  da
Comissão,  José  Claudio  Mendes,  relatou  aos  presentes  que  a
comissão está acelerando os processos de registro, sendo que, os
membros da comissão estão entrando em contato com as entidades
para solucionar as pendências existentes. 
C) Comissão do FMPIC: O coordenador da comissão, Conselheiro
Anderson  Gonçalves  informou  que  não  tem  devolutivas  a  fazer.
Aproveitando a fala do Conselheiro, a Conselheira Mariana Barão
informou aos presentes da importância dos meses de Novembro e
dezembro em termos de captação de recursos para o fundo, quando
as empresas jurídicas faz contato para destinar recursos ao fundo. 
D) Comissão de Diagnóstico: Ausente o Coordenador da Comissão,
Conselheiro Raphael Jorge Tannus, a Conselheira Mariana Barão,
fez  a  devolutiva,  informando  que  o  processo  licitatório  está
tramitando, considerando-se que 02(duas) empresas apresentaram
proposta  devidamente  analisadas  pela  comissão,  inclusive  com
interposição de recurso, a fase seguinte será a abertura da proposta
financeira.
E) Comissão Eleitoral: A comissão constituída é recente, Constituída
pelos  Conselheiros:  Anderson  Gonçalves,  Carlos  R.  Longuini,



Anicesio  V.  Caixeta,  Rita  C.  Gonçalves,  Ruth  Ap.  V.  Sebastião  e
Raphael Jorge Tannus. Pelo prazo de sua constituição, a Comissão
ainda não se reuniu, entretanto, já está trabalhando na elaboração
do edital da eleição
 

6.Demonstrativo  
Financeiro do FMPIC

Foi  apresentado aos Conselheiros o demonstrativo  Financeiro  do
Fundo  Municipal  da  Pessoa  Idosa  de  Campinas,  sendo  que,  o
extrato referente a outubro/2017 é de R$ 6.091.590,52(seis milhões,
noventa e um mil,  quinhentos e noventa reais e cinquenta e dois
centavos.  Após  alguns  esclarecimentos  o  demonstrativo,  por
unanimidade foi aprovado pelos Conselheiros 

7.Informes Gerais

A secretaria  Municipal  dos Direitos da Pessoa com Deficiência e
Cidadania, promove no dia 06/12/2017, o concurso inclusivo com a
escolha  de  Miss  &  Mister,  direcionado  para  pessoas  com  idade
acima  dos  60  anos.  O  evento  acontece  na  estação  Cultura  às
16:00hs. A seguir, a presidente do Conselho, sra. Silvia Jeni Luiz
Pereira de Brito, agradeceu a presença de todos, lembrando que a
próxima reunião Ordinária será em 11/12/2017, dando por encerrada
a  Assembleia Ordinária às 16:15 horas.

 


