
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas – CMI, no 09 (nono) dia do mês de 
setembro de 2019, na Casa dos Conselhos, à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, com início às 14:20hs. 

Pauta: 

1) Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes, 
2) Destaques e aprovação da ata da Assembleia Geral de 12 de agosto de 2019; 
3) Processo eleitoral para a escolha dos representantes da sociedade civil; 
4) Processo de escolha da Diretoria do Conselho; 
5) Devolutiva das Comissões: 
- Comissão de Políticas Públicas e Violência, 
- Comissão de Legislação e Registro, 
- Comissão de Eventos, 
- Comissão de ILPI, 
- Comissão do Centro-Dia, 
- Comissão de Diagnóstico, 
- Comissão do FMPIC, 
- Comissão Eleitoral, 
6) Demonstrativo FMPIC; 
7) 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 27 (vinte e sete) pessoas. Entre essas, 02 (dois) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público:  Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito) e Silvia Jeni Luiz P.  de Brito (SMASDH); 02 (dois) que são 
Conselheiros Suplentes do Poder Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito) e Patrícia de Faria Tasca 
(SMASDH); 09 (nove) que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Benedito Saga (Assoc. dos 
Cuidadores de Idosos de Cps), Raphael Jorge Tannus (OAB), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), 
José Alberto Macedo Nogueira (Usuários), Tania Regina Cinack (Usuários), Vitor José Peretta (Usuários), 
Omar Abel Rodrigues (Assoc. Parkinson), Lucimara Treviso Melachauscas (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e 
Kátia Stancato (Profissionais) e 05 (cinco) que são Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Maria 
Angélica Tomaz Martins (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Marta Eugênia Fontenelle (OAB), Sonia 
Maria de Souza Poppi (Usuários), Maria Aparecida de Oliveira Zambelli (Usuários) e João Pedro Causo 
Neto (Assoc. Parkinson) e 09 (nove) que são Convidados: Lilian C. Mineiro (ASPSC Jesus), Fernanda F. G. 
Dias (CRAMI), Thaís Mello (CRAMI), Micheli F. D. Pereira (Lar Alice de Oliveira), Heleisa Helena Theodoro 
(Coord. do Idoso), Victor Betonni (Coord. do Idoso), Diva Moraes (Escola de Cuidados), Marlucia Dantas 
Figueiredo ( Coord. do Idoso), Ana Maria Sorrosal; Justificaram: 05 (cinco) que são Conselheiros do Poder 
Público: Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Mateus Rosa Tognela (SME), Thiago de Moraes Ferrari (SME), 
Helena Husemann Menezes (SMS) e Isabel Silva Barbosa (SMC); 01 (um) que são Conselheiros da 
Sociedade Civil: Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade) e Ausentes sem Justificativa: Antônio Carlos do 
Amaral Machado (SMCS), 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), Reginaldo 
Pacheco Rodrigues (SMH), Renata Cristina Belufe Moreno Lippaus (SMH), Anicésio Vieira Caixeta (SMI), 
Rodrigo Pinheiro Dias (SMI), José Claudio Mendes (Usuários) e Margarete Aparecida Stevanatto Barbosa 
(Lar da Amizade).  

2. Destaques e 
aprovação da Ata da 
Assembleia Ordinária 

de 12/08/2019; 

A presidente deu início a presente Reunião Ordinária e esclareceu que como de praxe preliminarmente 
são feitas as apresentações dos presentes e justificativas dos ausentes. Feitas as apresentações, a 
Presidente Silvia apresentou a pauta desta Assembleia a todos e em seguida perguntou aos Conselheiros 
do CMI se todos receberam a Ata da Reunião Ordinária de 12/08/2019. Os Conselheiros responderam 
que “Sim”, em seguida, questionou se há algum destaque e ou correção a ser feita. Não havendo 
apontamentos por parte dos Conselheiros, a Presidente submeteu a referida Ata para a aprovação, o que 
se deu por unanimidade, assim, a Presidente Silvia declarou a Ata de 12/08/2019, aprovada. 

 
 

3. Processo eleitoral 
para a escolha dos 
representantes da 

sociedade civil; 
 
 

Dando prosseguimento, a Presidente passou para a próxima pauta, que se refere ao processo eleitoral 
para a escolha de representantes da sociedade civil. Para isso, solicitou ao conselheiro Anderson que 
fizesse a apresentação dos trabalhos e andamento da referida comissão eleitoral. Imediatamente o 
conselheiro esclareceu que não foi possível realizar reunião, mas informou que os membros da comissão 
se falaram via e-mail e whatsapp. Aproveita para informar que são 04 (quatro) vagas e a expectativa é que 
a Diretoria aprove e valide todo o processo segundo o edital a ser publicado no Diário Oficia do Município 
– (D.O.M). O conselheiro Anderson informa que aqueles que ocuparão as vagas não ficarão o mandato 
completo de três anos, mas permanecerão até 11 de abril de 2021, período em que se completa atual 
gestão deste CMI. Destaca que as vagas disponíveis são: 1 (uma) Suplente de Profissionais ou órgãos de 
classe e 03(três) vagas para Usuários ou Entidades que os represente, sendo 1 (uma) para Titular e 02 
(duas) para Suplente. Após, Anderson ofereceu a palavra aos demais membros desta comissão para que 
fosse feito algum complemento às informações. O conselheiro Beto aproveita para esclarecer que a cada 



ano esse Edital da Eleição tem melhorado cada vez mais e aperfeiçoado o processo eleitoral do Conselho 
Municipal do Idoso - CMI. Após, houve manifestações por parte dos conselheiros na busca de maior 
entendimento de como se dá o processo e todas as dúvidas foram devidamente dirimidas. Não restando 
o que tratar, a Presidente seguiu para a próxima pauta proposta. 

4. Processo de escolha 
da Diretoria do 

Conselho; 

Dando continuidade, nesta pauta a Presidente aborda a questão da escolha da Diretoria do Conselho, 
prevista para a próxima Reunião Ordinária. A Presidente esclarece que dada a importância do ato, 
aproveitou para abordar esta questão na data de hoje para que no dia da eleição, os conselheiros já 
estejam informados de todo o processo. Assim, solicitou a conselheira Mariana para que fizesse os 
esclarecimentos pertinentes, a qual prontamente elucidou que a gestão é de 36 (trinta e seis) meses 
alternada entre o Poder Público Sociedade Civil, de tal forma que cada gestão cumpra seu mandato por 
18 (dezoito) meses. Feito esse apontamento, a conselheira Mariana passou a ler o Regimento Interno do 
Conselho Municipal do Idoso, detalhando os papéis e funções de cada um dos cargos que compõem a 
Diretoria do CMI, a saber: Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário. Feita a leitura, a 
conselheira Mariana aproveita para esclarecer que os Diretores têm obrigações a serem cumpridas 
semanalmente no Conselho, bem como fora dele no cumprimento de suas atribuições. Baseando-se no 
Regimento Interno, a conselheira esclarece que a eleição se dará com a apresentação das chapas que se 
interessarem pelo pleito, assim, mediante a manifestação dessas, far-se-á a eleição daqueles que 
comporão a Diretoria até o dia 11 de abril de 2021. A conselheira Mariana Barão ofereceu a palavra aos 
presentes para que, pudessem tirar suas dúvidas. Feito isso, o conselheiro Raphael Tannus foi o primeiro 
a se manifestar, apresentando seus questionamentos e sugestões quanto a apresentação de candidaturas 
individuais e não só por chapas. Feito seus apontamentos, outras manifestações foram colocadas, com 
outros questionamentos e sugestões, promovendo intensa e longa discussão, dada a importância do tema. 
Após as alegações apresentadas pelos conselheiros e com a fala da conselheira Lucimara, o conselheiro 
Raphael apresentou a seguinte proposta: “A sociedade civil vota na chapa da sociedade civil; o poder 
público tem uma única chapa, tem uma organização do próprio órgão público”. A Presidente Silvia 
manifestou sua indignação perante a proposta apresentada pelo conselheiro Raphael, uma vez que a 
concepção do espaço dos Conselhos Municipais é justamente o encontro entre o Poder Público e a 
Sociedade Civil, e não sua fragmentação. Ressalta que a Diretoria é de todo o Conselho e entende que 
todos os conselheiros devem votar em todas as candidaturas. Feitas as arguições, a Diretoria na pessoa 
da Presidente Silvia e da 1ª Secretária Mariana sanaram prontamente todas as dúvidas apresentadas pelos 
conselheiros quanto ao processo eleitoral previsto a próxima Reunião Ordinária em 14/10/2019, bem 
como, deram os seguintes encaminhamentos necessários para a realização do pleito: As apresentações 
para as candidaturas poderão se dar de forma individual ou por chapa. Quanto às regras do processo 
eleitoral, estas serão discutidas no início da Reunião Ordinária do dia 14/10.  

5. Devolutivas 
das Comissões; 

Políticas Públicas e Violência: Não houve devolutivas; Legislação e Registro: O conselheiro Raphael informa 
que as alterações nos anexos que acompanharão a nova Resolução de Inscrição não foram encontradas 
pelo ex conselheiro que deixou o Conselho. Na reunião da Comissão, o conselheiro Beto levantou o 
histórico para proceder as devidas alterações desse documento; Eventos: A Coordenadora Sônia afirma 
que o evento do dia 25 de outubro de 2019 já está sendo organizado. Esclarece que haverá uma 
caminhada às 9:00hs que sairá da Catedral de Campinas até a Estação Cultura; na Estação Cultura 
acontecerão várias atividades, palestras e algumas organizações parceiras do Conselho oferecerão 
produtos durante o evento; ILPI: A Coordenadora Patrícia Tasca inicia sua fala enfatizando que foi 
realizada a reunião da Comissão e que a data para a realização das reuniões ficou estabelecida para as 3ª 
quintas-feiras de cada mês às 14:00hs; Acompanhamento dos Processos de Construção do Centro-Dia: O 
conselheiro Beto esclarece que o processo está na parte orçamentária e que esteve no local verificando 
o terreno, vizinhança e que na oportunidade trará maiores informações ao Conselho; Fundo Municipal da 
Pessoa Idosa de Campinas – FMPIC: O conselheiro Anderson afirma que tiveram a reunião da Comissão 
onde discutiu-se quanto à captação de recursos para o próximo ano e que convidará o Servidor Aparecido 
da Coordenadoria de Fundos para a próxima reunião; Comissão de Diagnóstico: A Presidente esclarece 
que a empresa está realizando as pesquisas de campo e há a expectativa de que entreguem até a primeira 
quinzena de outubro. 

6. Demonstrativo 
do FMPIC: 

Foi apresentado o Demonstrativo do FMPIC na pauta anterior, (a saber a de número 5). 

7. Informes Gerais. 
Feitos os informes a Presidente Silvia agradeceu a todos pela importante participação e deu a reunião por 
encerrada às 16:50hs. 

 


