
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 11 (décimo primeiro) dia do mês de março de 2019, 
na Casa dos Conselhos, à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 14:20hs. 

Pauta: 

1) Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes; 
2) Destaques e aprovação da ata da Assembleia Ordinária de 11/03/19; 
3) Avaliação e encaminhamento da VIII Conferência Municipal do Idoso; 
4) Proposta para a próxima Reunião Ordinária, 
5) Mudança de dia da Reunião de Diretoria; 
6) Devolutiva das comissões; 
- Comissão de Políticas Públicas e violência 
- Comissão de Legislação e Registro 
- Comissão de Eventos 
- Comissão de ILPI 
- Comissão da Conferência 
- Comissão do Centro Dia 
- Comissão de Diagnóstico 
- Comissão do FMPIC 
7) Demonstrativo do FMPIC;   
8) Informes Gerais. 

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 24 (vinte e quatro) pessoas. Entre essas, 04 (quatro) que são Conselheiros Titulares do 
Poder Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Silvia Jeni Luiz 
P.  de Brito (SMASDH) e Isabel Silva Barbosa (SMC); 01 (um) que são Conselheiros Suplentes do Poder 
Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito); 2 (dois) que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: 
Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps) 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 Lucimara Treviso 
Melachauscas (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e 09 (nove) que são Convidados: Lilian C. O. Maneiro( Assist. 
Social Paróquia S. C. Jesus), Natália de Araújo (Psicologia Social – UNISAL), Wilma Brandão Guide (Mãe 
Maria Rosa), Kelly Cristina Parro da Silva (Mãe Maria Rosa), Elisandra Maria S. Rinaldi (APAE Campinas), 
Marlúcia Dantas Figueiredo (Coord. do Idoso), Heloísa Theodoro (Coord. do Idoso), Temily M. 
Dourado(Coord. do Idoso), Denise Stancato (Convidada), Sonia Mara (AFUSE) w Karen A. Silva 
(Psicologia Social – UNISAL); Justificaram: 2 (dois) que são Conselheiros do Poder Público: Helena 
Husemann Menezes e Clélia Delfino P. Oliveira (SMH); e 8 (oito) que são Conselheiros da Sociedade 
Civil: Raphael Jorge Tannus (OAB), Daniela Colussi Câmara Matos (OAB), José Antônio Rossi (Usuários), 
José Alberto Macedo Nogueira (Usuários), Tania Regina Cinack (Usuários), Vitor José Peretta (Usuários), 
João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson) e Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade); Ausentes sem 
Justificativa: Antônio Carlos do Amaral Machado (SMCS), Cristiane Silva Vieira Costa (SMASDH), Mateus 
Rosa Tognela (SME), Thiago de Moraes Ferrari (SME), Rogério de Oliveira Araújo (SMS), Henri Maeda 
(EMDEC), 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), Marco Antônio Martins (SMH), Anicésio Vieira Caixeta (SMI), Rodrigo Pinheiro Dias 
(SMI), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), Omar Abel Rodrigues (Assoc. Parkinson) Margarete 
Aparecida Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade) e Alessandra Alves Bueno (Sã Doutrina do Sétimo Dia). 

2. Destaques e 
aprovação da ata da 
Assembleia Ordinária 

de 11/03/19; 

A Presidente Silvia esclareceu aos presentes que em decorrência dos preparativos, para a realização 
da VIII Conferência Municipal da Pessoa Idosa, não houve tempo hábil suficiente por parte da 
secretaria administrativa do CMI para preparar a Ata de 11 de março de 2019 e que sendo assim, esta 
seria submetida a aprovação na próxima Assembleia Ordinária agendada para a data de 08 de abril de 
2019. A Presidente indagou os conselheiros sobre a concordância com tal encaminhamento. Diante da 
manifestação favorável dos mesmos, esta pauta foi encerrada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dando prosseguimento a Presidente abordou o tema quanto a avaliação e encaminhamentos da VIII 
Conferência. Apresentou os resultados das avaliações, destacou o sucesso na realização do evento, e 
em seguida solicitou a apresentação do perfil do público presente. Verificou-se a diversidade do 
público quanto as regiões em que residem, faixa etária, sexo, segmentos que. As avaliações com a 
secretaria administrativa do Conselho e na oportunidade será encaminhado ao Conselho Estadual. 
Mencionou a questão de terem sido disponibilizados 03 auditórios para a discussão de 04 Eixos, 
causando um certo incômodo nos grupos que tiveram espaço compartilhado por decorrência ao 
barulho. Ressalta a dificuldade existente no município em encontrar um espaço adequado e que a 
parceria com a UNICAMP na realização do evento foi muito positiva ao Conselho até porque além do 
espaço, ofereceu toda infraestrutura de audiovisual necessária. A Presidente relatou ter recebido 



 
 
 

3. Avaliação e 
encaminhamento da 

VIII Conferência 
Municipal 
do Idoso: 

 

avaliações positivas de diversos participantes. Lembrou que o Conselho não recebeu nenhum material 
de apoio do Conselho Nacional e que a Presidente esteve no local e também relatou a dificuldade, 
destacando que ainda assim foi possível realizar um evento com muita qualidade e satisfação de seus 
participantes. A Conselheira Isabel relata a dificuldade que a população encontra em acessar alguns 
locais para os eventos e isso justifica a baixa participação por exemplo, do público da Região Noroeste, 
devido a distância ser grande. O conselheiro Benedito Saga menciona o fato da pouca adesão de idosos 
no evento e sua fala converge com a fala da conselheira anterior a sua. O conselheiro Anderson 
menciona a dificuldade quanto ao fato dos eixos terem acontecido em auditórios, impedindo a 
organização dos grupos acontecerem em “forma de roda” o que favoreceria uma relação mais 
horizontal entre os participantes. Apesar desses contratempos, o Conselheiro aproveita para 
parabenizar a direção do evento. A Presidente Sílvia ofereceu a palavra aos demais, não havendo 
manifesto, prosseguiu e ressaltando a cobertura da Agência de Notícias LongeviNews, que produziu e 
publicou um material muito bom. Sugere trazer o jornalista para uma reunião com a Diretoria para 
dialogar sobre a possibilidade de dar maior visibilidade para o FMPIC. Após, foram apresentadas as 
deliberações da VII Conferência bem como destacada a necessidade de acompanhá-las, processo este 
que o CMI ainda não colocou em prática. Feita esta fala, prosseguiu com a apresentação das 
deliberações, observando certa similaridade entre as deliberações dos diferentes Eixos. Cada um dos 
Coordenadores dos Eixos prosseguiu com a leitura das prioridades definidas pelos participantes. Após 
as discussões quantos aos temas abordados nos eixos, a Presidente fez os agradecimentos pelo 
envolvimento de cada um dos Conselheiros, fazendo um apelo para que a participação de mais e mais 
pessoas seja fortalecida no Conselho para o melhor desenvolvimento de suas ações no município.  

4. Proposta para a 
próxima Reunião 

Ordinária 

A Presidente relata que a conselheira Mariana passou a compor o a equipe do Gabinete da SMASDH 
assessorando diretamente a Secretária Municipal. Por conta dessa nova função passou a compor o 
Conselho da Criança (CMDCA) Informa ainda que devido ao conflito de agendas entre os 2 Conselhos, 
as reuniões de Diretoria do Conselho Municipal do Idoso passarão a ser realizadas às quartas-feiras e 
não mais às terças.  

5. Devolutivas das 
Comissões: 

Políticas Públicas e Violência: Não houve devolutiva; Legislação e Registro: O conselheiro José Claudio 
disse em nome do Coordenador que a comissão está aguardando reunião com o Dr. Paulo Kobori; 
Eventos: A coordenadora Katia Stancato afirma que já estão preparando para o próximo evento que é 
o dia do Seminário – Violência contra a Pessoa Idosa que será realizado no dia 14 de junho de 2019; 
ILPI: Foi informado que não estão acontecendo as reuniões com regularidades, o administrativo Isac 
esclarece que em decorrência da VIII Conferência as Comissões não tiveram tempo hábil para a 
realização de suas reuniões; Comissão da Conferência: Já foram apresentadas devolutivas desta 
comissão anteriormente; Acompanhamento dos processos de construção do Centro-Dia: A 
conselheira Sonia disse que não há ainda nenhuma informação concreta e que a pessoa disse no 
momento oportuno concederá as informações necessárias; Comissão de Diagnóstico: O senhor Heitor 
solicitou representantes para cada uma das Secretarias e estas estão informando ao Conselho seus 
representantes, que por sua vez está repassando as informações ao senhor Heitor que já está em posse 
delas; Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas – FMPIC: Pelo fato da conselheira Mariana ter 
precisado sair mais cedo da reunião, a Presidente que foi identificada uma pessoa das relações do 
conselheiro OMAR a qual possui experiência importante junto ao Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente (FMDCA) e que a ideia da Comissão é a de fazer o mesmo no CMI com a finalidade de 
aumentar a arrecadação de recursos para o FMPIC. 

7. Demonstrativo do 
FMPIC: 

Nesta pauta exibe-se aos presentes o referido demonstrativo, porém a Secretaria  Administrativa do 
Conselho Municipal do Idoso informa que o saldo disponível é de R$ 7.202.017,58 (sete milhões, 
duzentos e dois mil, dezessete reais e cinquenta e oito centavos). A Presidente lembra aos presentes 
que parte deste recurso já se encontra destinado. 

8. Informes Gerais. Não houve. 

 


