
Realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas – CMI, no 07 (sétimo) dia do mês de 
outubro de 2019, na Casa dos Conselhos, à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, com início às 14:30hs. 

Pauta: 
1) Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes, 
2) Utilização de Recursos para a Execução do Centro-Dia do Idoso – pauta deliberativa 

Reunião Presidida por: Silvia Jeni Luiz P.  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 11 (onze) pessoas. Entre essas, 02 (dois) que são Conselheiros Titulares do Poder Público:  
Silvia Jeni Luiz P.  de Brito (SMASDH) e Mateus Rosa Tognela (SME); 02 (dois) que são Conselheiros 
Suplentes do Poder Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito) e Patrícia de Faria Tasca (SMASDH); 5 (cinco) 
que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de 
Cps), José Alberto Macedo Nogueira (Usuários), Vitor José Peretta (Usuários), Omar Abel Rodrigues 
(Assoc. Parkinson) e Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade) e 02 (dois) que são Conselheiros Suplentes da 
Sociedade Civil: Maria Aparecida de Oliveira Zambelli (Usuários), João Pedro Causo Neto (Assoc. 
Parkinson) e 0 (zero) que são Convidados:; Justificaram: 05 (cinco) que são Conselheiros do Poder Público: 
Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Isabel Silva Barbosa (SMC), Helena Husemann Menezes (SMS), 
Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Henri Maeda (EMDEC) e 07 (sete) que são Conselheiros da Sociedade 
Civil: Kátia Stancato (Profissionais), Raphael Jorge Tannus (OAB), Marta Eugênia Fontenelle Pimenta (OAB), 
Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários),Tania Regina Cinack 
(Usuários) e Lucimara Treviso Melachauscas (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e Ausentes sem Justificativa: 
Antônio Carlos do Amaral Machado (SMCS), Thiago de Moraes Ferrari (SME), Rogério de Oliveira Araújo 
(SMS), José Teixeira Bozza (EMDEC), 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), Reginaldo Pacheco Rodrigues (SMH), Renata Cristina Belufe M. Lippaus (SMH), Anicésio Vieira 
Caixeta (SMI); Rodrigo Pinheiro Dias (SMI), Maria Angélica Tomaz Martins (Assoc. dos Cuidadores de 
Idosos de Cps), José Claudio Mendes (Usuários) e Margarete Ap. Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade). 

2. Utilização de 
Recursos para a 

Execução do 
Centro-Dia do Idoso 
– pauta deliberativa 

Preliminarmente, a abertura desta Reunião Extraordinária, convocada para as 14:00hs e, de acordo com 
o Livro de Registro de Presenças, a Presidente ao constatar a falta de quórum e, perante o que rege o 
Regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso – CMI, a Presidente Silvia comunicou aos presentes 
que aguardaria até as 14:30hs para dar o início oficialmente a presente assembléia em decorrência da 
falta de quórum. Cumprido o tempo regimental para segunda convocação, a Presidente Silvia e a 1ª 
Secretária Mariana Barão, iniciaram a assembleia apresentando aos conselheiros, o Ofício GS – SMASDH 
de n.º401/2019 devidamente recebido pelo CMI o qual traz solicitação da M.D. Senhora Secretária Eliane 
Jocelaine, quanto a deliberação do valor remanescente entre os valores R$2.000.000,00 (dois milhões) já 
deliberados pelo Conselho Municipal do Idoso para a construção do Centro-Dia do Idoso e o valor previsto 
de R$1.871.332,96 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e 
seis centavos) levantado pela Prefeitura Municipal de Campinas para a referida construção. A Presidente 
ainda esclareceu que o valor remanescente terá por finalidade garantir a execução do serviço, ou seja, 
garantir que após conclusa a obra, o município já disponha de um valor para iniciar os trabalhos 
imediatamente. A Presidente ainda esclareceu que seria aberta a licitação pela Prefeitura Municipal de 
Campinas, para a livre concorrência daqueles que se interessarão pela construção e aclarou que o valor 
de R$1.871.332,96 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e 
seis centavos), é o valor máximo que pode custar a obra. Como ora dito, dado o baixo comparecimento 
dos conselheiros e em função da importância desta Reunião Extraordinária, a Presidente solicitou a 
Conselheira e 1ª Secretária Mariana Barão que consultasse as Leis 14.403 de 21 de setembro de 2012 e a 
Lei 13.982 de 23 de dezembro de 2010, bem como, o Regimento Interno, quanto a legitimidade e 
legalidade desta deliberação. Consultadas as Leis e o Regimento Interno, a conselheira Mariana esclarece 
que não há impedimentos legais dispostos que impeçam a deliberação do valor ora mencionado. Houve 
então alguns questionamentos, ampla discussão, esclarecimentos e a manifestações por parte dos 
conselheiros concordando com a deliberação e aprovação ou não da pauta proposta. Assim, a Presidente, 
na busca de dirimir qualquer dúvida, ainda questionou a assembleia se todos concordavam em deliberar 
sobre esta pauta e prontamente todos os presentes levantaram a mão concordando por unanimidade. 
Após isso, a Presidente colocou em votação a pauta deliberativa e foi constatado o seguinte resultado: 09 
(nove) “SIM”; 0 (zero) “NÃO” e 0 (zero) “ABSTENÇÕES”, assim, a Presidente Silvia, declarou a pauta 
aprovada e seguiu-se uma salva de palmas pelos presentes. 

3. Informes Gerais. 
Conclusa a deliberação e aprovada a pauta, a Presidente Silvia agradeceu a todos pela importante 
participação e deu a reunião por encerrada às 16:00hs. 

 


