
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 10 (décimo) dia do mês de junho 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 13/05/2019; 
3) Reunião com a Presidente do Conselho Estadual do Idoso; 
4) Reunião com o Promotor de Justiça Dr. Valcir Paulo Kobori; 
5) Seminário sobre a Violência Contra a Pessoa Idosa; 
6) Relatório da VIII Conferência Municipal da Pessoa Idosa; 
7) 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, 
8) Demonstrativo do FMPIC;   
9) Informes Gerais. 

Reunião Presidida por: Silvia Jeni Luiz P.  de Brito 

Tipo de Reunião: Assembleia Geral Ordinária 

Secretário: Angelo Gilberto Prado Bernardi 

1. Apresentação dos 
Presentes e 

Justificativas dos 
ausentes: 

Aos dez dias do mês de junho de 2018, convocada para as 14 horas, ocorreu a reunião ordinária do CMI, 
em sua sede, na Rua Ferreira Penteado, 1331 – Centro – Campinas/SP. Presentes: 05 (cinco) 
Conselheiros Titulares do Poder Público: Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Silvia Jeni Luiz P.  de Brito 
(SMASDH), Helena Husemann Menezes (SMS), Isabel Silva Barbosa (SMC) e Anicésio Vieira Caixeta 
(SMI); 03 (três) Conselheiros Suplentes do Poder Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito), Cristiane Silva 
Vieira Costa (SMASDH) e José Teixeira Bozza (EMDEC); 4 (quatro)  Conselheiros Titulares da Sociedade 
Civil: Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Elídia Cândida Rocha de Carvalho 
(Usuários), José Alberto Macedo Nogueira (Usuários) e Kátia Stancato (Profissionais)da área); 04 
(quatro) Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários), José 
Claudio Mendes (Usuários),Maria Aparecida de Oliveira Zambelli (Usuários) e Lucimara Treviso 
Melachauscas (entidades); 11 (onze)  Convidados: Diva Moraes (Escola de Cuidados), Patrícia de Faria 
Tasca (CREAS Sul), Lilian C. Mineiro (ASPSC Jesus), Heloisa Theodoro (Coord. do Idoso), Vitor Bettoni 
(estagiário da Coord. do Idoso), Alessandra Alves Bueno (Lar Alice), Elisandra Mª de S. Rinaldi (APAE), 
Danilo de Novaes (PMC), Fernanda F. G. Dias (CRAMI) e Luiz Carlos Vaz (CS Tancredão); Justificaram: 3 
(três) Conselheiros do Poder Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Alberto Fábregas de 
Aguiar Neto (SMAJ) e José Carlos de Paula Ribeiro (SMAJ) e 2 (dois) Conselheiros da Sociedade Civil: 
Vitor José Peretta (Usuários) e João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson) e Ausentes sem Justificativa: 
Antônio Carlos do Amaral Machado (SMCS), Mateus Rosa Tognela (SME), Thiago de Moraes Ferrari 
(SME), Rogério de Oliveira Araújo (SMS), Henri Maeda (EMDEC), 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), Rodrigo Pinheiro Dias (SMI), Maria Angélica 
Tomaz Martins (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Raphael Jorge Tannus (OAB), Daniela Colussi 
Câmara Matos (OAB), Tania Regina Cinack (Usuários Omar Abel Rodrigues (Assoc. Parkinson), Lucia 
Helena Mendes (Lar da Amizade) e Margarete Aparecida Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade) 

De conformidade com o registro do livro de presença do Conselho Municipal do Idoso de Campinas, 
foram 26 (vinte e seis)participantes. 

2. Destaques e 
aprovação da Ata da 
Assembleia Ordinária 

de 13/05/2019; 

A Presidente Silvia saldou os participantes e deu início a Reunião cumprindo a Pauta e submetendo a 
Ata do dia 13/05/2019 para deliberação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

3. Reunião com a 
Presidente do 

Conselho Estadual do 
Idoso; 

Dando prosseguimento a Presidente informa que no dia 12/06 a Presidente do Conselho estadual do 
Idoso, sra Vera Luzia do Nascimento Fritz comparecerá ao CMI para falar sobre os andamentos das 
Conferências Estaduais e Nacional, bem como sobre o Decreto que extinguiu o CNDI. A Presidente 
convida a todos os conselheiros para participação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em seguida, a Presidente informa sobre a reunião realizada pela Diretoria com o Dr. Valcir Paulo Kobori 
Promotor da área do idoso e com a Comissão de Legislação e Registro acerca das alterações na 
Resolução nº01 a qual trata das inscrições das entidades no Conselho. O conselheiro Beto, 
componente da Comissão de Legislação e Registro faz o histórico dos trabalhos da Comissão 
apontando que ao longo dos trabalhos ficaram claras algumas mudanças necessárias visando agilizar 
o processo de inscrição. Na reunião com o Dr Kobori houve a apresentação da minuta da nova 
resolução em substituição a Resolução nº 01/2014, com discussão sobre a obrigatoriedade da 
apresentação, por ocasião do registro das entidades no CMI, do AVCB ou CLCB (Certificado de Licença 



 
 
 
 
 

4. Reunião com o 
Promotor de Justiça 

Dr. Valcir Paulo Kobori; 

do Corpo de Bombeiros), da licença de funcionamento da Vigilância Sanitárias e do Alvará de Uso da 
Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Conforme já debatido em anteriores reuniões inclusive com 
a presença do Ilmo Promotor e defendido pelo Conselheiro José Antônio Rossi, a fiscalização e a 
verificação do atendimento de alguns dos requisitos exigidos pelo Artigo 48, do Estatuto do idoso, 
deverão ser realizadas pelos próprios órgãos públicos responsáveis pela emissão dos alvarás e 
licenças mencionados. Ficou consensualizada a manutenção da exigência de apresentação de alvarás 
e licenças por ocasião do pedido de registro, sem que a ausência destes, no entanto, venha a impedir 
o registro da entidade no CMI. A constatação da ausência dos alvarás e licenças, por ocasião do 
deferimento do pedido de registro, no entanto, deverá ser comunicada por ofício do CMI, aos órgãos 
responsáveis (SEPLURB, Corpo de Bombeiros e DEVISA), solicitando-se a adoção das medidas cabíveis 
para a apuração de eventual irregularidade. Igual comunicação, em todos os casos, poderá ser feita 
também ao Ministério Público. No caso de deferimento do registro no CMI com a ausência de formal 
regularidade da entidade nos demais órgãos públicos, esta se constituirá em impeditivo para o 
recebimento de verbas públicas, sem prejuízo de outras restrições entendidas cabíveis pelo CMI. 
Acolhendo-se a estes entendimentos deliberou-se pela inclusão de dois parágrafos nos artigos 4º e 5º, 
da proposta de nova resolução. Conforme esclarecido ressalta-se que a referida alteração atende ao 
interesse público na fiscalização das entidades e permite o seu registro das mesmas no CMI, situação 
que era inviabilizada pela demora na expedição de alvarás e licenças por outros órgãos. A Presidente 
esclarece que todas essas informações encontram-se registradas na Ficha Resumo de Reunião enviada 
pelo Dr Valcir Kobori. Considerando-se o tempo necessário para proceder às alterações sugeridas, as 
mesmas serão apresentadas na próxima reunião ordinária que será dia 15 de julho em função do 
feriado de 09 de julho. A Presidente destaca a importância dessa Resolução para o Conselho e solicita 
leitura prévia e atenta de todos os conselheiros para sua deliberação na próxima Reunião Ordinária. 

5. Seminário sobre a 
Violência Contra a 

Pessoa Idosa; 

A Presidente informa que o Seminário sobre a violência contra a pessoa idosa anteriormente 
organizado para o dia 14 de junho foi adiado para o dia 27 de junho devido ao anúncio da greve geral 
no próximo dia 14. Considerou-se que a vinda de um palestrante da cidade de São Paulo poderia sofrer 
prejuízos, além da possível dificuldade da chegada dos demais participantes do evento. Relembra que 
o Seminário é um evento anual que o CMI realiza no dia da conscientização sobre a violência contra a 
pessoa idosa, que é no dia 15 de julho. Este ano vamos realizar no dia 27 no mesmo horário e local das 
inscrições e todos os inscritos do dia 14 receberam o email comunicando a data para o dia 27. Uma 
das palestrantes já conhecida pelo CMI é a Dra. Lúcia Thomé e o outro palestrante é o Dr. José Carlos 
Ferrigno, especialista em gerontologia e em gestão de programas intergeracionais, pesquisador 
importante no Brasil e que durante alguns anos trabalhou com o Conselheiro Benedito Saga. A 
proposta do CMI em trazer o tema da intergeração foi no sentido de tomá-lo como dispositivo na 
prevenção da violência. 

6. Relatório da VIII 
Conferência 

Municipal da Pessoa 
Idosa; 

A Presidente informa que infelizmente o Conselho encontra-se atrasado para o envio do Relatório da 
Conferência para o Conselho Estadual, o qual deveria ser enviado 60 dias após a realização da 
Conferência. Esclarece que a elaboração compete à Comissão Organizadora da VIII Conferência e propõe 
uma reunião com os integrantes da Comissão para o próximo dia 26 de junho, 14h30. A Presidente 
aponta que tal atraso faz refletir sobre o papel e a participação dos conselheiros. Destaca que costuma 
dizer que as Comissões são “o coração do Conselho” e que se elas não funcionarem regularmente, o 
próprio Conselho fica fragilizado. A conselheira Izabel relata sobre a Comissão de Políticas Públicas e a 
Presidente ressalta sua importância para o conselho, dizendo que “é uma comissão que pode fazer 
propostas em relação às políticas publica nos municípios, bem como avaliar aquelas que já estão em 
curso, é um espaço privilegiado de participação”. Chama mais uma vez a atenção dos conselheiros para 
o exercício do seu papel. 

7. Devolutivas das 
Comissões: 

Políticas Públicas e Violência: Não houve; Legislação e Registro: O conselheiro Beto justificou devido ter 
machucado os dois pés, estando impedido de se locomover. A Presidente Silvia aponta a necessidade de 
a comissão ser organizada com a saída do Conselheiro Rossi , então coordenador da comissão, e da 
Conselheira Adalgisa. Gilberto, funcionário administrativo do CMI destaca que tem uma série de 
processos que estão parados por falta de análise. A Presidente novamente enfatiza que as comissões 
constituem-se em espaços privilegiados de discussões das matérias dos conselhos e considera que se os 
conselheiros não apresentam interesses em participar das comissões torna-se difícil o próprio 
funcionando do Conselho. Destaca que o Conselho possibilita este espaço de debate entre o Poder 
Público e a Sociedade Civil, o qual deveria ser valorizado com a participação efetiva dos conselheiros. A 
conselheira Katia indaga como eram essas comissões a gestão anterior, ao que a Presidente responde 
que as comissões vinham funcionando regularmente. O conselheiro Beto relata que anteriormente a 
Comissão de Legislação se reunia todas as segundas-feiras às 14:00hs, mas que agora, em função das 
pessoas não terem disponibilidade passou a ser realizada uma vez por mês ou excepcionalmente quando 
é necessário. A conselheira Katia indaga se haveria possibilidade pra que fosse mais participativa, alguém 
da diretoria pra ter uma ajuda sentir o pessoal mais animado. A Presidente Silvia aponta que o Conselho 
não pode se resumir na Diretoria. Relata que os Conselheiros que integram a Diretoria se reúnem 
semanalmente, além de a diretoria ter outras responsabilidades, como por exemplo, desencadear todo 
o processo administrativo, requisições, encaminhamentos, respostas às denúncias, representar o 
Conselho, dentre outras atividades. Enfatiza que considera um problema o conselho se resumir aos 
trabalhos da Diretoria, enfatizando a importância de a sociedade civil se mobilizar para participação. O 



conselheiro Saga sugere que se pode pensar que hoje temos reuniões e presenças nas reuniões e verificar 
quais as pessoas que mais faltam, fazer uma conversa e saber qual o motivo. Acrescenta que quando 
saímos de nossas instituições para estar aqui no Conselho, viemos para buscar conteúdo e fazer discussão 
onde nós estamos representando, viemos representando a instituição, buscando demandas para 
fazermos discussões, então não é tempo perdido, deixo aqui meu segundo ponto e o terceiro na 
sociedade civil nós temos uma representação deficitária, basta observar o quanto temos de poder 
publico e sociedade civil e não tem contra ponto. Reflete do porque não estarmos sendo participativos, 
vejo que seria uma ponta pra um sentimento mais amoroso em relação ao conselho. Do outro lado a 
sociedade civil precisa se preparar para assumir a Presidência, já que no final do ano vai ter a inversão 
na direção do Conselho e quem na sociedade civil está se preparando para a continuidade das questões 
que estão sendo produzidas nas comissões que estão trazendo demandas? Eventos: A conselheira Katia 
solicitou mais participantes na recepção do Seminário. A Presidente informou que o Kit lanche o grupo 
de música e de teatro estão confirmados. ILPI: Antes da Comissão se pronunciar a Presidente Silvia, 
informa que a Conselheira Cristiane e Coordenadora da Comissão de ILPI está saindo da secretaria de 
Assistência Social e indo para a Secretaria de Recursos Humanos por vontade própria. Aproveita o 
momento para agradecer sua efetiva presença no Conselho e na Comissão contribuiu bastante para o 
avanço do conselho. Informa que quem irá substituí-la é a Patrícia, psicóloga da SMASDH, com grande 
interesse e envolvimento na área do idoso. Na SMASDH a Patrícia apoiará a área técnica do idoso. A 
conselheira Cristiane informa que a comissão tem se reunido sistematicamente cumprindo as tarefas 
inerentes a comissão e simultaneamente fazendo nossas discussões e reflexões. Nesse momento a 
Comissão repensa um instrumental para ser aplicado no momento das visitas nas instituições. Ainda se 
percebe algumas necessidades, então se amadureceu bastante neste ponto e a Patrícia vai dar a 
sequência nisso. Ressalta a contribuição que a Patrícia trará ao CMI, consisderando seu 
comprometimento com a área do envelhecimento. Aproveita para agradecer a todos pela colaboração e 
aprendizagem, acreditando terem cumprido as determinações mínimas dadas; Centro-Dia: O 
conselheiro Beto informa que o processo está sim tramitando na Secretaria de Infraestrutura.; Comissão 
de Diagnóstico: A Presidente informa que o diagnóstico está sendo elaborado e que na quarta dia 19, a 
Diretoria vai receber pesquisadores da empresa. A empresa de São Paulo está contratando pessoas para 
dialogar com as diversas áreas alvos do diagnóstico. A conselheira Izabel informa que a Secretaria de 
Cultura já recebeu a pesquisadora. Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas – FMPIC: A 
conselheira Mariana apresentou o demonstrativo financeiro, enfatizando que o mesmo é encaminhado 
para todos os conselheiros por e-mail junto com a Ata. A Presidente Silvia relembra que o saldo encontra-
se destinado para o Edital de Chamamento, para o Diagnóstico e Centro-Dia. A Presidente informas que 
o Edital será publicado em agosto, e que a Diretoria realizou reunião  com a Secretária Eliane Jocelaine, 
apontando a preocupação com o Edital. Ela colocou uma força tarefa na área jurídica para que seja 
possível a publicação em agosto. Pergunta -se sobre o diagnostico e a Conselheira Mariana informa se 
tratar de um trabalho de “Raio X” de Campinas, nos aspectos relacionados à pessoa idosa e que uma 
empresa vencedora de um processo de licitação está elaborando, por meio da sistematização de 
informações das secretarias, para que no final se obtenha um panorama do município de Campinas 
relacionado a demanda de serviços destinados para a população idosa. 

8. Demonstrativo 
do FMPIC: 

Foi apresentado ao Presentes. 

9. Informes Gerais. 

A Presidente Silvia registra a presença da ex- conselheira e carinhosamente chamada de conselheira 
honorária dona Erna. Esta se manifesta muito triste ao verificar o desinteresse das comissões por parte 
dos conselheiros em participar das comissões. “Gente, conselho só caminha quando as comissões 
assumem as responsabilidades que lhes cabem, se não, não caminha mesmo. Não é a Diretoria que faz 
o conselho. Não dá pra caminhar sozinho tem que ter Conselho e gente que se dedique. O convite hoje 
é: eu tenho este compromisso, então pense um pouco”. Aproveita para convidar a todos para o dia 15 
de outubro quando ocorrerá o encontro anual de corais. Esclarece que a UNIMED cede um espaço no 
Clube Fonte São Paulo. Relembra que o primeiro foi no ano de 2000 e reforça que se não fosse seu 
empenho esse encontro já tinha acabado mais de 15 anos atrás e quem me conhece sabe disso. Por isso 
peço-lhes que não desanimem, tínhamos uns 10 corais. Agora serão cinco corais;! Acreditem naquilo que 
fazem, eu tenho 85 anos não é 10 e nem 15! Está ficando difícil, mas eu insisto procuro e vou atrás. A 
Presidente Silvia sabe disso, quantos anos estamos trabalhando juntas né? Então, por favor, conto com 
a participação de vocês, vão conhecer o que os idosos fazem, vão ver as velhinhas que não reclamam e 
fazem. Vocês são jovens com a metade da minha idade! Muito obrigada. 

 


