
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 14/01/19 e 11/02/2019; 
3) Andamento, informações e definições sobre a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; 
4) 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, 
5) Demonstrativo do FMPIC;   
6) Informes Gerais. 

Reunião Presidida por: Mariana Barão 

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 29 (vinte e nove) pessoas. Entre essas, 05 (cinco) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Mateus Rosa 
Tognela (SME), Helena Husemann Menezes, e Anicésio Vieira Caixeta (SMI); 02 (dois) que são 
Conselheiros Suplentes do Poder Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito), Cristiane Silva Vieira Costa 
(SMASDH); 6 (seis) que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: José Antônio Rossi (Usuários), 
Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), José Alberto Macedo Nogueira (Usuários), Tania Regina 
Cinack (Usuários), Vitor José Peretta (Usuários) e Alessandra Alves Bueno (Sã Doutrina do Sétimo Dia); 
04 (quatro) que são Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Adalgisa Oliveira Lima  Garcia 
(Usuários), Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários), José Claudio Mendes (Usuários), Maria Aparecida de 
Oliveira Zambelli (Usuários) e 09 (nove) que são Convidados: Marcia Estevam(Cei Saint Capriotti), 
Marlúcia Dantas Figueiredo (Coord. do Idoso), Elisandra (Apae Campinas), Temily M. Dourado(Coord. 
do Idoso), Suelen B. da Silva Jesus (Coord. do Idoso), Fernanda Furlan Gaudi Dias (Crami), Glaucia de 
Oliveira (Unicamp), Regina Cardoso Pereira(Mãe Maria Rosa) e Moisés Lincoln Nadin (Aconchego 
Familiar); Justificaram: 6 (seis) que são Conselheiros do Poder Público: Silvia Jeni Luiz P.  de Brito 
(SMASDH), Thiago de Moraes Ferrari (SME), Henri Maeda (EMDEC), José Teixeira Bozza (EMDEC), Isabel 
Silva Barbosa (SMC), e Clélia Delfino P. Oliveira (SMH) e 4 (quatro) que são Conselheiros da Sociedade 
Civil: Raphael Jorge Tannus (OAB), Daniela Colussi Câmara Matos (OAB), Omar Abel Rodrigues (Assoc. 
Parkinson) e Kátia Stancato (Profissionais)  e 16 (dezesseis) Ausentes sem Justificativa: Antônio Carlos 
do Amaral Machado (SMCS), Rogério de Oliveira Araújo (SMS), 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), Rodrigo Pinheiro Dias (SMI), Marco Antônio Martins (SMH), 
Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Maria Angélica Tomaz Martins (Assoc. dos 
Cuidadores de Idosos de Cps), João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson), Lucia Helena Mendes (Lar da 
Amizade), Margarete Aparecida Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade) e Lucimara Treviso Melachauscas 
(Sã Doutrina do Sétimo Dia).  

2. Destaques e 
aprovação da ata da 
Assembleia ordinária 

de 14/01/2019 e 
11/02/2019: 

A 1ª Secretária do Conselho Municipal do Idoso – CMI Mariana Barão, dá início explicando aos 
presentes que a Presidente Silvia, bem como a Vice-Presidente Omar não estarão presentes, 
justificando suas ausências e por isso conduzirá a presente reunião. Após as apresentações colocou as 
Atas de janeiro e fevereiro para aprovação o que fora feito por unanimidade. Em seguida o 
administrativo Isac, solicita aos presentes que falem mais alto e mais próximos ao microfone para 
melhor audição no momento de suas transcrições. 

 
3. Andamento, 
informações e 

definições sobre a VIII 
Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa 

Idosa: 
 

Como já é do conhecimento dos senhores Conselheiros a VIII Conferência Municipal da Pessoa Idosa 
será realizada este mês nos dias 28 e 29 de março na Unicamp. A Conselheira ressalta a importância 
de se atentar para o fato de que o espaço é limitado e já se computa 80 inscritos. Solicitou para que 
todos interessados façam suas inscrições, inclusive os Conselheiros. Informa que foram feitas as 
divisões de vagas por Eixo e que serão disponibilizadas 75 vagas por eixo. Pediu também para que os 
Conselheiros apoiassem a divulgação do evento para que haja a maior representatividade e 
diversidade possível. Informa ainda que os materiais estão sendo confeccionados e que haverá uma 
reunião com os coordenadores e facilitadores dos Eixos, visando melhor organização da Conferência. 
Alguns assuntos acerca da recepção, organização e montagem das pastas e materiais serão tratados 
em reunião específica. Acrescenta que os palestrantes já se encontram confirmados para a 
Conferência. Reforça o convite a todos. 



4. Devolutivas das 
Comissões: 

Políticas Públicas e Violência: Aconteceu a reunião desta comissão e o coordenador Anderson informa 
que por ser um tema amplo, houve preocupação por conta das políticas públicas e por isso dariam 
uma atenção maior à questão da violência. Informou que levará este tema para a próxima reunião dos 
coordenadores de comissões com a diretoria. Ressaltou também a importância do controle de fluxo 
de denúncias que entram no CMI e da importância desta comissão ter acesso às informações bem 
como às denúncias e não apenas ao DOAS que tem recebido na grande maioria dos encaminhamentos 
destas; Legislação e Registro: O coordenador desta comissão esclareceu que estão terminaram a 
revisão da Resolução 001/2014 que trata dos pedidos de inscrição no Conselho e está encaminhando 
para a Diretoria e ainda afirmou que na oportunidade será apresentada à assembleia; Eventos: O 
conselheiro benedito Saga esclarece que está tudo encaminhado e que estão apenas aguardando o 
material chegar e que já está sendo feita a divulgação. O conselheiro José Claudio também afirma que 
a comissão esteve presente no local do evento para uma visita técnica e em conversa com o 
responsável disse que tudo já está encaminhado na UNICAMP. ILPI: Embora no último mês não tenha 
havido reunião, a comissão está buscando uma forma de potencializar os trabalhos da comissão. 
Acompanhamento dos processos de construção do Centro-Dia: O conselheiro José Alberto (Beto) diz 
que os andamentos ainda estão na fase de elaboração do projeto. Assim, estão acompanhando mas 
aguardando a conclusão do projeto. Comissão de Diagnóstico: Nesta comissão a Conselheira Mariana 
esclarece que o responsável pela empresa encaminhou a solicitação da indicação de representantes 
de cada secretaria e que algumas já fizeram as suas indicações, contudo, nem todas ainda se 
manifestaram. Assim, solicitou aos conselheiros do poder público que procurem o administrativo do 
Conselho para que tenham as informações sobre as indicações que as respectivas secretarias fizeram 
e, desta forma, possam apoiar as ações do Diagnóstico em suas áreas. Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa de Campinas – FMPIC: A conselheira e coordenadora desta comissão Mariana afirma que neste 
mês não houve atividade em decorrência das agendas e reestruturação que está acontecendo na 
Secretaria. Informa que definiram o mês de agosto como o mês de divulgação da Campanha Leão 
Solidário. 

7. Demonstrativo do 
FMPIC: 

Nesta pauta exibe-se aos presentes o referido demonstrativo, porém este demonstrativo vem da 
Secretaria Municipal de Assistência por se tratar do órgão gestor desses recursos. As vezes ocorre 
conflito de datas e nesse caso em específico por causa do feriado, o demonstrativo não foi recebido. 

8. Informes Gerais. Não houve. 

 


