
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 03 (terceiro) dia do mês de julho de 2018, na Casa   
dos Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 14:00hs. 

Pauta: 

 01) Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes; 
 02) Destaques e Aprovação da Ata da Assembleia Ordinária de 11/06/2018; 
 03) Apresentação do Instrumental construído pelo GT - Avaliação da Pessoa Idosa; 
 04) Apresentação do fluxo para Registro de entidades/instituições no CMI; 
 05) Evento do mês de outubro - Dia do Idoso; 
 06) Devolutivas das Comissões: 
 · Comissão de Políticas Públicas e Violências; 
 · Comissão de Legislação e Registros; 
 · Comissão de Eventos; 
 · Comissão de ILPI; 
 · Comissão do FMPIC. 
 07) Demonstrativos do FMPIC; 
 08) Informes Gerais. 

Reunião Presidida por: Silvia Jeni Luiz Pereira de Brito. 

Tipo de Reunião: Assembleia Geral Ordinária. 

Secretário: Isac Monego. 

1. Apresentação dos 
Presentes e 

Justificativas dos 
ausentes: 

De conformidade com o registro do livro de presença do Conselho Municipal do Idoso de Campinas, 
participaram 27 (vinte e sete) pessoas. Entre essas, 04 (quatro) que são Conselheiros Titulares do 
Poder Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Silvia Jeni Luiz P.  de Brito (SMASDH), Helena 
Huseman Menezes (SMS), Isabel Silva Barbosa (SMC); 02 (dois) que são Conselheiros Suplentes do 
Poder Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito), Cristiane Silva Vieira Costa (SMASDH); 08 (oito) que são 
Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), 
José Antônio Rossi (Usuários), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), José Alberto Macedo 
Nogueira (Usuários), Tania Regina Cinack (Usuários), Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade), 
Alessandra Alves Bueno (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e Kátia Stancato (Profissionais); 06 (seis) que são 
Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Maria Angélica Tomaz Martins (Assoc. dos Cuidadores de 
Idosos de Cps), Adalgisa Oliveira Lima  Garcia (Usuários), Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários), José 
Claudio Mendes (Usuários), Maria Aparecida de Oliveira Zambelli (Usuários) e João Pedro Causo Neto 
(Assoc. Parkinson); 05 (cinco) que são Convidados: Lenita Helena Marchi Wada(Paróquia S. C. Jesus), 
Fernanda Furlan Gaudi Dias(Crami), Edna de Carvalho (CREAS – Sudoeste), Moisés Lincoln 
Nadin(Aconchego Familiar) e Marinês de Campos Ribeiro (Voluntária); Justificaram: 06 (seis) que são 
Conselheiros do Poder Público: Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Rogério Scarazzatto (SME), Miriam 
Nazareth Berling (SMS), Henri Maeda (EMDEC), José Teixeira Bozza (EMDEC) e Clélia Delfino P. Oliveira 
(SMH); 0 (zero) que são Conselheiros da Sociedade Civil e 16 (dezesseis) que são Ausentes sem 
Justificativa: Antônio Carlos do Amaral Machado (SMCS), Ângela Maria Bassora (SME), Alberto 
Fábregas de Aguiar Neto (SMAJ), José Carlos de Paula Ribeiro (SMAJ), José Roberto Valine (SMC), 
Giselda Rosebel Morandi de Araújo (SMEL), Deise Campos de Souza (SMEL), Marco Antônio Martins 
(SMH), Anicésio Vieira Caixeta (SMI), Rodrigo Pinheiro Dias (SMI), Raphael Jorge Tannus (OAB), Daniela 
Colussi Câmara Matos (OAB), Vitor José Peretta (Usuários), Omar Abel Rodrigues (Assoc. Parkinson), 
Margarete Aparecida Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade) e Lucimara Treviso Melachauscas (Sã 
Doutrina do Sétimo Dia). 

2. Destaques e 
aprovação da Ata 

da Assembleia 
Ordinária de 11 de 

junho de 2018: 

Constatou-se que a reunião teve início às 14:15hs, prazo regulamentar em primeira chamada, e ainda 
contou com o quórum mínimo exigido, segundo prevê o Artigo 13, Inciso II da Resolução CMI nº 
01/2013 do Regimento Interno, deu-se prosseguimento aos trabalhos. Finalizada a apresentação, a 
Presidente Silvia colocou em votação a Ata de 11 de junho de 2018 que fora e aprovada com 13 
(treze) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 0 (zero) abstenção.  

3. Apresentação 
do fluxo para Registro 

de entidades 
instituições no CMI: 

Em seguida a Presidente Silvia sugeriu à assembleia a inversão das pautas 2 e 3, assim, o Servidor 
Público Paulo Arce, Analista de Processos da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Direitos 
Humanos (SMASDH), faria a apresentação do fluxo para inscrição de entidades/instituições no CMI, o 
que aceito por todos deu-se início a referida apresentação pelo Servidor. Destaca-se que tal 
propositura foi construída por meio de várias reuniões entre a Diretoria do CMI, a Comissão de 
Legislação e Registro e o referido Analista de Processos, face as dificuldades identificadas pela 
Diretoria e apontamentos da própria Comissão durante os procedimentos administrativos adotados 
até então para inscrição no Conselho, os quais vinham causando morosidade ao processo. Após a 
apresentação do novo Fluxo já aprovado pela Diretoria e pela Comissão de Legislação e Registro, o 
qual propõe que somente entidades/instituições que estejam com a documentação completa exigida 
poderão dar início ao processo de inscrição, dentre outros aspectos, alguns conselheiros 
apresentaram dúvidas, as quais foram dirimidas pelo próprio Paulo tanto quanto pela Presidente 
Silvia, concluídas as perguntas, deu-se por encerrada esta pauta.  



 
4. Apresentação do 

Instrumental 
construído pelo GT - 
Avaliação da Pessoa 

Idosa: 

Em seguida, como proposto à assembleia, a Presidente Silvia convidou a Servidora Pública Edna de 
Carvalho (CREAS – Sudoeste) - Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos 
(SMASDH), a que fizesse a apresentação do Instrumental construído pelo GT - Avaliação da Pessoa 
Idosa. O instrumental apresentado e que segue em anexo, tem por objetivo facilitar a compreensão 
acerca da funcionalidade da pessoa idosa. Ressaltou-se que o processo desencadeado para sua 
construção pautou-se pelas questões que afetam tal população. Feita a apresentação, a servidora 
abriu aos presentes a oportunidade de fazerem perguntas pertinentes à apresentação. Os 
conselheiros apresentaram suas dúvidas que prontamente foram sanadas pela servidora e pela 
Presidente Silvia. Não havendo mais, agradeceu a todos. 

5. Evento do mês de 
Outubro - Dia do Idoso: 

A presidente Silvia apresentou aos Conselheiros e convidados presentes em específico à Comissão de 
Eventos do Conselho, a necessidade de se adiantar e começar a organizar o Evento em comemoração 
ao dia do Idoso no dia 25 de outubro 2018. Mas, não apenas isso, disse que o Conselho Municipal do 
Idoso poderia organizar esse evento no Espaço Cultural Maria Monteiro no Jd. Pe Anchieta em 
Campinas. Os conselheiros presentes em específico a Comissão de Eventos, aceitando o proposto 
decidiu que após esta reunião ordinária se reuniria para os devidos andamentos para a realização do 
mesmo. 

6. Devolutivas 
das Comissões: 

Políticas Públicas: não houve; Legislação e Registro: Esta Comissão informou aos presentes nesta 
assembleia, que ficou decidido entre seus participantes que o Conselheiro José Antônio Rossi 
ocupará a posição de Coordenador desta comissão e que a Conselheira Adalgisa Oliveira Lima  Garcia 
a posição de relatora da mesma. Também informaram que esta comissão se reunirá todas as 1ª 
(primeiras) segundas-feiras de cada mês às 14horas no Conselho Municipal do Idoso. Eventos: a 
Conselheira Katia manifestou a todos que esta comissão deveria se manter no local após esta reunião 
ordinária, para definir os dias e horários que se reuniriam para definir as estratégias de como realizar 
os demais eventos do Conselho. ILPI:  a Conselheira Cristiane esclareceu a todos que estaria como 
Coordenadora desta comissão e que a Conselheira Sonia Maria de Souza Poppi seria a relatora da 
mesma. Também informou que as reuniões desta comissão, se dará nas penúltimas terças -feiras de 
cada mês que concluiu. FMPIC: A Conselheira Mariana explicou aos conselheiros e convidados 
presentes que na reunião ordinária anterior, não foi possível apresentar o relatório do FMPIC, em 
decorrência da divergência de data e que a Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Direitos 
Humanos (SMASDH), administradora do Fundo o disponibiliza. 

7. Demonstrativos 
do FMPIC: 

A Conselheira Mariana fez a apresentação do relatório aos presentes que não apresentando dúvidas  
e aprovado por todos, concluiu. 

8. Informes Gerais: Conclusa a pauta proposta, a Presidente Sílvia deu por encerrada a presente assembleia às 16:08hs.  

 
 
 
 
 

  
 


