
  Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no décimo primeiro
dia do mês de dezembro 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 13 de novembro de 2017
03) deliberação a cerca do registro da organização  da sociedade civil Assistência Vicentina 
Frederico Ozanan de Campinas
04) Planejamento Estratégico - Devolutiva
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 Gerais

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  19(dezenove)
pessoas.  Entre  essas,09(nove)  são  Conselheiros  Titulares:  José
Claudio  Mendes(usuário),Adalgisa  Oliveira  Lima  Garcia(usuário),
Rogerio Scarazzatto(sme), Isabel S. Barbosa(smc), Anicésio Vieira
Caixeta(smi), Anderson Gonçalves(gab. Prefeito), Alessandra Alves
Bueno(Sã  Doutrina),Silvia  Jeni  L.  P.  de  Brito(smasa),  Omar  Abel
Rodrigues(assoc.Campinas  Parkinson).Os  Conselheiros  suplentes
eram  06(seis): Mariana Barão(gab. Prefeito),Cristiane  Silva Vieira
Costa  (smasa),Carolina  belo  R.Scacheti(sms),José  T.Bozza(smt),
João  Pedro  Causo  Netto(Assoc.Campinas  Parkinson),Rita  de
Cassia Gonçalves(Gente Nova).haviam 04(quatro) convidados: Vera
Lucia Vidal(Assoc.Vicentina),Tania R.Cianeck(Sesc),Maria  Angelica
Tomaz Martins(Assc.cuidadora  de  idosos)  Angelo  Gilberto  Prado
Bernardi(smasa)

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

A  ata do mês de Novembro de 2017 foi aprovada por unanimidade
pelos Conselheiros presentes, sem qualquer destaque.

3.Deliberação a cerca do 
Registro da Organização 
da Sociedade  Civil 
Assistência Vicentina 
Frederico Ozanam.

Dando prosseguimento a pauta da reunião, a Conselheira Mariana
Barão informou aos presentes que a entidade Assistência Vicentina
Frederico Ozanam de Campinas foi fundada em 1907, portanto, uma
entidade centenária, presta atendimento de longa permanência a 25
idosos do sexo feminino. O processo de Registro recebeu parecer



favorável  das Comissões: Legislação e Registro, Políticas Públicas
e ILPI, sendo assim, coloca em votação a concessão do Registro.
Ao final  da votação, por unanimidade foi  aprovado o Registro da
Entidade neste conselho.

4. Planejamento 
Estratégico - Devolutiva

Dando continuidade a pauta da Assembleia Ordinária, a Conselheira
Mariana Barão, membro da Diretoria, lembrou aos presentes que o
atual mandato da diretoria está chegando ao seu final, considerando
que no mês de janeiro/2018 teremos eleição do Conselho para o
triênio 2018/2020.Por ser a última Assembleia do ano, a Diretoria faz
devolutiva do planejamento estratégico como se fosse a prestação
de  contas  da  atual  Diretoria,  trabalho  em  conjunto  com  os
Conselheiros.  A  seguir  passou  a  detalhar  vários  itens  do
planejamento  realizado  a  saber:  a)  Elaboração  do  Fôlder  da
campanha  de  violência  contra  o  Idoso,  instrumento  utilizado  em
vários eventos, inclusive no seminário realizado em junho/2017;b)
Construção do Site do CMI, em 2016, cujo conteúdo é do interesse
do idoso; c) Canais de Fluxo de Denúncia , com a participação do
Ministério  Público,  O.A.B.,  Secretaria  de  Assistência  Social.
Secretaria de Saúde; d) Diagnóstico da Pessoa Idosa do Município,
o processo licitatório está em pleno andamento, provavelmente até
março/2018, o procedimento estará concluído com a indicação da
empresa responsável pela elaboração; e) Recurso do FMPIC para
novos projetos,  os  trabalhos iniciou  -se  em 2016 e  correndo até
agora, com a participação efetiva dos Conselheiros e da comissão
do  FMPIC,  após  vários  estudos  e  deliberações,  culminou  com a
Minuta  de  projeto  que  encontra-se  em  análise  na  Secretaria  de
Assistência Social; f) Organização dos Encontros com apoio do CMI,
eventos: Encontro de corais de idosos 2016/2017,  “  idoso é uma
realidade”,  em  parceria  com  o  Espaço  Cultural  Maria   Monteiro
2017, Organização e execução  do 1º Seminário “ Violência Contra a
Pessoa Idosa, realizado no mês de junho de 2017, tendo como local
o  Teatro  do  Colégio  Dom  Barreto;g)  Eleições-  elaboração  do
processo  de eleição Triênio 2018/2020.

5. Devolutiva das 
comissões

A) Comissão de Legislação e Registro: O Conselheiro coordenador
da Comissão, sr. José Claudio Mendes, informou aos presentes que
a comissão, com a finalidade de agilizar o andamento dos processos
de  registro  tem  realizado  reuniões  semanais,  analisando  as
pendências para aprovação do registro da entidade.
B) Comissão de Politicas Públicas e Violência: A Conselheira Rita de
Cassia  Gonçalves,  Coordenadora  da  Comissão  informou  não  ter
devolutiva  a  ser  feita.  Entretanto,  agradeceu  a  participação  dos
Conselheiros em sua comissão, desejando a todos um 2018 repleto
de realizações.
C) Comissão do FMPIC: O Coordenador da Comissão, Conselheiro
Anderson Gonçalves, destacou que embora não tenha devolutiva a
ser  feita,  aproveita  a  oportunidade  para  agradecer  a  todos  a
colaboração  recebida  pela  comissão  do  FMPIC,  dizendo  que  o
corpo de Conselheiros esta amadurecido, desejando um feliz natal e
ótimo 2018. 
D)  Comissão  de  Diagnóstico:  Com  a  ausência  do  Conselheiro
Coordenador  da  Comissão,  a  Conselheira  Mariana  Barão  fez  a



devolutiva,  informando  que  o  processo  licitatório  encontra-se  em
tramitação, sendo que, 02(duas) empresas apresentaram proposta,
as  quais  foram  analisadas  pela  comissão,  no  entanto,  houve  a
interposição de recurso e, o próximo procedimento será  abertura da
proposta financeira. Acredita-se que até Março de 2018, teremos a
conclusão do processo de escolha da empresa. 
E)  Comissão  Eleitoral:  O  prazo  de  inscrição  para  participar  da
eleição  do  Conselho,  triênio  2018/2020,  encerra-se  na  data  de
amanhã(12/12/2017),  considerando  que  até  o  presente  momento
temos  01(um)  entidade  inscrita,  frente  a  isso  é  provável  que  a
Comissão Eleitoral  venha a prorrogar o prazo de inscrição dando
oportunidade para novas inscrições. 

6. Demostrativo financeiro
FMPIC

Foi  apresentado  aos  Conselheiros  o  demonstrativo  financeiro  do
Fundo Municipal do Idoso de Campinas -FMPIC, referente ao mês
de  Novembro  de  2017,  sendo  que,  o  saldo  é  de  R$
6.124.433,73(seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil e setenta
e três centavos), lembrando aos conselheiros  que o demonstrativo
será enviado através de mensagem eletrônica

7. Informes Gerais

O  Conselheiro  Omar  Abel,  no  uso  da  palavra  informou  aos
presentes que a Associação Campinas Parkinson  formou parceria
com o Lar dos Velhinhos de Campinas, com objetivo principal de
desenvolver  projetos  comuns  ás  duas  Entidades.  A  seguir,  a
presidente  do  Conselho,  Sra.  Silvia  Jeni  Luiz  Pereira  de  Brito,
agradeceu  a  presença  de  todos,  lembrando  que  a  próxima
Assembleia  Ordinária  será  realizada  em  19/02/2018,desejando  a
todos  um  Feliz  Natal  e  próspero  2018,  dando  por  encerrada  a
Assembleia ordinária  ás 16:28 hs.


