
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 07 (sétimo) dia do mês de maio de 2018, na Casa dos 
Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 14:18 horas. 

Pauta: 
1. Apresentação dos presentes e justificativas dos ausentes. 
2. Eleição e Posse da Diretoria para o Triênio 2018/2020. 

Reunião Presidida por: Anderson Gonçalves. 

Tipo de Reunião: Assembleia Geral Ordinária para a Eleição e Posse da Diretoria para o triênio 2018/2020. 

Secretária: Maria Angélica Tomaz Martins. 

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 34 (trinta e quatro) pessoas. Entre essas, 08 (oito) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Silvia Jeni Luiz P.  de 
Brito (SMASDH), Rogério Scarazzatto (SME), Helena Hunseman Menezes (SMS), Henri Maeda (EMDEC), 
Alberto Fábregas de Aguiar Neto (SMAJ), Isabel Silva Barbosa(SMC), Anicésio Vieira Caixeta (SMI); 06 (seis) 
que são Conselheiros Suplentes do Poder Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito), Antônio Carlos do 
Amaral Machado (SMCS), Cristiane Silva Vieira Costa (SMASDH), Marco Antônio Martins (SMH) José 
Roberto Valine (SMC); 08 (oito) que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Benedito Saga (Assoc. 
dos Cuidadores de Idosos de Cps), Raphael Jorge Tannus (OAB), José Antônio Rossi (Usuários), José Alberto 
Macedo Nogueira (Usuários), Vitor José Peretta (Usuários), Omar Abel Rodrigues (Assoc. Parkinson), Lucia 
Helena Mendes (Lar da Amizade), Kátia Stancato (Profissionais); 07 (sete) 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), Lucimara Treviso Melachauscas (Sã Doutrina do Sétimo 
Dia) João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson); 05 (cinco) que são Convidados: Marlúcia Dantas F. (Coord. 
do Idoso), Heloísa Helena T. Theodoro (Coord. do Idoso), Suelen da Silva (ASPSC Jesus), Ângelo Gilberto 
Prado Bernardi (SMASDH) e Isac Monego (SMASDH). Justificaram: 08 (oito) que são Conselheiros do 
Poder Público: Ângela Maria Bassora (SME), Miriam Nazareth Berling (SMS), José Teixeira Bozza (EMDEC), 
José Carlos de Paula Ribeiro (SMAJ), Giselda Rosebel Morandi de Araújo (SMEL), Deise Campos de Souza 
(SMEL), Clélia Delfino P. Oliveira (SMH), Rodrigo Pinheiro Dias (SMI); 06 (seis) que são Conselheiros da 
Sociedade Civil: Daniela Colussi Câmara Matos (OAB), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), Tania 
Regina Cinack (Usuários), Margarete Aparecida Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade), Alessandra Alves 
Bueno (Sã Doutrina do Sétimo Dia); Ausentes sem Justificativa: Não houve.  

2. Eleição e Posse da 
Diretoria para o Triênio 

2018/2020: 

Constatou-se que a reunião teve início às 14:18hs, prazo regulamentar, em primeira chamada, e ainda 
contou com a presença de mais de 2/3 dos Conselheiros, quórum mínimo exigido, segundo prevê o Artigo 
39 da Resolução CMI nº 01/2013 do Regimento Interno, deu-se prosseguimento aos trabalhos. Finalizada 
a apresentação dos presentes, que contou com palavras de entusiasmo e agradecimento pela aprovação 
como Conselheiros e também, de forma geral, manifestação por parte destes, do desejo de participação 
e comprometimento nas ações, atitudes estas indispensáveis para alcançar resultados exitosos por este 
colegiado para que atenda aos objetivos propostos por este Conselho. Feito isto, a presidente Silvia 
agradece a todos os conselheiros pela parceria durante sua gestão, na qual atuou como vice presidente 
e esclarece que o Conselho Municipal do Idoso teve seus mandatos alternados entre Sociedade Civil e 
Poder Público conforme preconiza o Regimento, explicando que nesta gestão o Conselho permaneceu 
sob a direção do Poder Público em tempo estendido, pois no primeiro período do mandato atuou 
regularmente como vice presidente representando o Poder Público e, atuou no segundo período, devido 
a um evento inesperado, pois a presidente em questão, Sandra Zampola, representante da Sociedade 
Civil, devido a motivos particulares necessitou deixar o cargo de presidente do Conselho, e conforme 
regulamenta nosso Regimento o vice-presidente é o membro aprovado para preencher esta vacância. A 
Conselheira Dra. Mariana esclarece aos presentes, que esta Reunião Ordinária teria uma sistemática 
diferente das demais, pelo que rege o Regimento Interno que neste caso específico o Conselheiro de 
mais idade, é quem deve presidir os trabalhos. Também explicou que o Regimento prevê que caso este 
Conselheiro faça parte de alguma chapa, a assembleia deverá eleger um dos conselheiros presentes para 
que presida a mesma, motivo este que o Conselheiro Omar não pôde presidir esta assembleia. Após isso 
fora ofertado a todos a oportunidade para assumir a presidência da assembleia. Não havendo 
manifestação, a Dra. Mariana indicou o Conselheiro Anderson Gonçalves, que sendo aclamado pelos 
presentes, aceitou. O presidente da assembleia sugeriu que fosse feita a leitura do Regimento Interno e 
feita a leitura da Sessão 2, Art. 39 e 40, dirimiu-se dúvidas dos presentes. José Alberto Macedo Nogueira 
(Beto) conselheiro, menciona que é importante primeiro falar sobre a eleição por chapas e que deve ser 
designado alguém para secretariar, e por livre escolha e aceitação de todos, coube a mim, Maria Angelica 
Tomaz Martins, conselheira suplente, secretariá-lo. Na sequência, Anderson agradece ao colaborador 
Beto e dá início as formalidades do pleito eleitoral. Informa que segundo o Regimento, nessa gestão, o 
Conselho será presidido por um conselheiro governamental e após, por um representante da sociedade 
civil, e realiza a leitura do Regimento, em seu artigo 8º, referente à composição da diretoria. As dúvidas 
que surgiram sobre os critérios de eleição foram respondidas, segundo o Regimento, com os 
esclarecimentos do senhor Anderson e com a colaboração dos conselheiros participantes, entre os quais,  
Raphael, conselheiro representante da OAB, que destacou a relevância da alternância entre Sociedade 



Civil e Poder Público, pois favorece a prática da cidadania, ressalvando que hoje temos o Poder Público, 
daqui a dezoito meses a Sociedade Civil, portanto, devemos nos preparar para que o mesmo se 
concretize. Continuando, o senhor Anderson explica que a Assembleia Geral é soberana e que a Diretoria 
é apenas uma divisão do Conselho, bem como as Comissões e a Secretaria Administrativa, esta última, 
exercida pelos senhores Isac e Gilberto aqui presentes, os quais desenvolvem os trabalhos de forma 
análoga, em necessidade e importância para a continuidade e resolutividade dos trabalhos aqui 
realizados. O conselheiro Raphael, considerando a possibilidade de se candidatar à diretoria somente 
como chapa única, ou seja, composta por membros da sociedade civil junto com os do poder público, a 
OAB sugere que se altere ou interprete na próxima eleição o regimento interno, para que seja 
desmembrada a chapa única por segmento de representação. Ou seja, chapa única do poder público 
disputando com outra chapa única do poder público, bem como chapa única de sociedade civil 
disputando somente com chapa única de sociedade civil, a fim de democratizar ainda mais o processo 
eleitoral e aumentar a participação de eventuais interessados. Foi aberta à plenária para a possibilidade 
de ter a inscrição das chapas e apenas uma se inscreveu para o pleito. O tempo, notadamente, deverá 
ser razoável para que os interessados possam se organizar, antes da realização da assembleia, o que não 
foi possível nesta oportunidade. Na sequência, Beto solicita que, mesmo sendo chapa única, os 
candidatos se apresentem e falem sobre suas propostas. Na condução, o senhor Anderson passa a 
palavra para os componentes da chapa única sendo: Silvia – candidata à presidente - renova suas 
expectativas para este mandato, ressalta que participa desde 2005, atuante nas políticas públicas e no 
combate à violência contra pessoa idosa, ressaltou que se empenhará nas inscrições de ONGs no 
Conselho e com satisfação se coloca à disposição.  Relembrou que a lei da alternância entre Sociedade 
Civil e Poder Público é respeitada em todos os conselhos municipais. Agradece a contribuição de todos 
cuja colaboração propiciou melhores condições de trabalho em equipe, exaltando a harmonia alcançada 
que permanece nos dias de hoje; Omar – Vice-Presidente - representante da Sociedade Civil, pela 
Associação Campinas Parkinson, com muita satisfação agradece por fazer parte deste Conselho, 
reafirmando sua disponibilidade em participar e contribuir; Mariana – 1ª Secretária - advogada, frisou 
que o Conselho está crescendo, aprimorando seus processos, que estão cada vez mais técnicos, como é 
o caso do processo licitatório para a contratação de empresa para realizar o diagnóstico da população 
idosa em Campinas, a construção do primeiro Centro-dia e o edital de chamamento público para 
financiamento de projetos voltados à população idosa. Falou sobre o curso para conselheiros, 
imprescindível para aqueles que estão chegando agora, mas aberto a todos os que se interessem. O curso 
é importante para que os conselheiros tomem conhecimento das deliberações que deverão ser tomadas, 
para que se tenha segurança e conhecimento necessários para tanto e Saga – 2º secretário – recordou 
que esteve na gestão da diretoria anterior fazendo uma rápida análise sobre demandas como o 
Diagnóstico, Casa de Passagem, Centro Dia. Com esta volta vê a oportunidade de contribuir para a 
continuidade e materialização desses projetos. Saga reitera a fala do Dr. Rafael, reforçando que poderia 
haver uma chamada para a indicação dos proponentes à formação das chapas, assinalando um dia para 
a realização dessa reflexão, deixa isso como sugestão, completa. Sente uma alegria muito grande em 
estar fazendo parte desta diretoria, em parceria com o senhor Omar, finalizou. Após as apresentações, 
apurou-se a aprovação por aclamação e aprovação por unanimidade, da chapa única formada pelos 
membros supracitados. Concluída a apresentação da chapa, o Presidente da assembleia colocou em 
votação e foram aclamados por unanimidade para um mandato de 3 (três) anos, passando a partir desta 
data a exercer os poderes e responsabilidades determinados pelo Estatuto. A presidente eleita do CMI 
Silvia agradece a confiança de todos e expõe que é uma grata satisfação estar à frente desse Conselho e 
fará o possível para dar continuidade nos trabalhos que já estão sendo feitos e melhorar cada vez mais. 

3. Informes: 

Em seguida a Dra Mariana informou que estão previstos três encontros para a formação dos 
Conselheiros. No dia 21/05 será desenvolvido o tema a “Função do Conselho”, dia 28/05 a “Função dos 
Conselheiros” e no 3º encontro em 04/06, “A importância da Participação”, todos às 14 horas, aqui no 
Conselho. Muito importante principalmente para quem está iniciando pois poderão entender com mais 
facilidade os processos que estão tramitando no Conselho, visto que a deliberação requer conhecimento 
sobre a matéria para votar na Assembleia. Com a palavra a presidente, senhora Silvia, enfatiza a 
participação ativa nas reuniões e que todos têm vez e voz dentro do Conselho, uma vez que o papel de 
conselheiro não é apenas ser intitulado como tal, mas estar presente e ter voz ativa na proteção de 
nossos idosos. Por último, informa que nossa reunião ordinária acontece toda 2ª segunda-feira de cada 
mês, portanto, no próximo dia 14 de maio às 14 horas, estão todos convocados. 

4. Encerramento:  Concluindo o pleito, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a Reunião às 15:20 horas. 

 
 
 
 
 
  


