
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 11 (décimo primeiro) dia do mês de junho de 2018, na 
Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 14:10hs. 

Pauta: 

1. Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes; 
2. Destaques e Aprovação da Reunião de 14/05/2018; 
3. Utilização de Recursos do FMPIC para o custeio do Coffee Breack do Seminário – pauta deliberativa; 
4. Apresentação das Secretarias Municipais acerca dos serviços voltados à população idosa; 
5. Devolutiva das Comissões; 
6. Demonstrativo do FMPIC; 
7. Informes Gerais. 

Reunião Presidida por: Silvia Jeni Luiz Pereira 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 33 (trinta e três) pessoas. Entre essas, 09 (nove) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público: Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Silvia Jeni Luiz P.  de Brito (SMASDH), Henri Maeda (EMDEC), 
Alberto Fábregas de Aguiar Neto (SMAJ), Isabel Silva Barbosa(SMC), Clélia Delfino P. Oliveira (SMH), e 
Anicésio Vieira Caixeta (SMI); 02 (dois) que são Conselheiros Suplentes do Poder Público: Mariana Barão 
(Gab. Prefeito), Cristiane Silva Vieira Costa (SMASDH); 08 (oito) que são Conselheiros Titulares da 
Sociedade Civil: Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), José Antônio Rossi (Usuários), 
José Alberto Macedo Nogueira (Usuários), Tania Regina Cinack (Usuários), Vitor José Peretta (Usuários), 
Omar Abel Rodrigues (Assoc. Parkinson), Alessandra Alves Bueno (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e Kátia 
Stancato (Profissionais); 07 (sete) 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), João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson), Lucimara Treviso Melachauscas (Sã Doutrina do 
Sétimo Dia); Justificaram: 13 (treze) que são Conselheiros do Poder Público: Anderson Gonçalves (Gab. 
do Prefeito), Antônio Carlos do Amaral Machado (SMCS), Rogério Scarazzatto (SME), Ângela Maria Bassora 
(SME), Helena Husemann Menezes (SMS), Miriam Nazareth Berling (SMS), José Teixeira Bozza (EMDEC), 
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) e  Rodrigo Pinheiro Dias (SMI); 05 
(cinco) que são Conselheiros da Sociedade Civil: Raphael Jorge Tannus (OAB), Daniela Colussi Câmara 
Matos (OAB), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade), 
Margarete Aparecida Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade) e 09 (nove) que são Convidados Presentes: 
Marcia C. V. Estevam (CEI Santi Capriotti), Willian H. Ferreira (Depto de Saúde), André Santos de Trani 
(Depto de Saúde), Lanivan Arates (Aluno de Psicologia/FAC III), Bruno Wliller Vasconcelos Gianti (Aluno de 
Psicologia/FAC III), Regina Cardoso Pereira (Entidade Maria Rosa), Jeanette Castelhano de Oliveira 
(Usuária), Moisés Lincoln Nadin (Voluntário Aconchego Familiar) e Marinês de Campos Ribeiro (Unicamp) 
e Ausentes sem Justificativa: Não houve.  

2. Destaques e 
aprovação da Ata da 
Assembleia Ordinária 

de 14 de Maio de 
2018: 

Constatou-se que a reunião teve início às 14:10hs, prazo regulamentar em primeira chamada, e ainda 
contou com o quórum mínimo exigido, segundo prevê o Artigo 13, Inciso II da Resolução CMI nº 01/2013 
do Regimento Interno, deu-se prosseguimento aos trabalhos. Finalizada as apresentações, a Presidente 
Silvia iniciou explicando aos presentes a importância da apresentação dos presentes bem como os órgãos 
que representam. Em seguida, foi posta em votação a Ata do dia 14 de Maio de 2018 a qual foi aprovada 
com 15 (quinze) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 0 (zero) abstenção.    

3. Utilização de Recursos 
do FMPIC para o custeio 

do Coffee Break do 
Seminário – pauta 

deliberativa: 
  

Cumprido o Item 2 (dois) da presente pauta, a presidente Silvia pediu para que a Conselheira Mariana 
explicasse aos presentes a necessidade de recursos para o custeio do “Coffee Break” na parte da manhã 
bem como do café à tarde do Seminário “Violência Contra a Pessoa Idosa” na sexta-feira dia 15 de junho 
de 2018 organizado pelo Conselho. Mariana elucidou que estes recursos viriam do FMPIC e que, 
portanto, precisariam de deliberação da Assembleia Geral. Todavia, em virtude da exiguidade do tempo 
para a tramitação necessária à efetivação do pagamento, houve por bem a utilização do dispositivo legal 
que permite ao Presidente do Conselho a tomada de decisões ad referendum com o compromisso de 
submeter a matéria à apreciação do Colegiado na primeira reunião ordinária subsequente. A convidada 
Marinês de Campos Ribeiro indagou quanto ao valor e prontamente foi atendida com a informação de 
R$15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais). Após, foi posta a proposta em votação a qual foi 
aprovada com 15 (quinze) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 0 (zero) abstenção. “Durante a votação o 
Conselheiro Benedito Saga indagou quanto ao fato de o Conselho ter que utilizar verbas do Fundo que 
dirimidas as dúvidas pela Mariana prosseguiu com a votação”.  

4. Apresentação das 
Secretarias Municipais 

acerca dos serviços 
voltados à população 

idosa: 

Após, a presidente Silvia falou sobre a Formação dos Conselheiros e que agora como parte ainda desse 
processo, algumas Secretarias fariam apresentações acerca dos serviços voltados à população idosa. Deu 
início a Secretaria de Saúde com as falas dos senhores convidados Willian H. Ferreira e André Santos de 
Trani, seguidos pela Secretaria de Segurança Pública com a fala da convidada Delegada Teresinha de 
Carvalho, seguida pela Secretaria de Cultura a qual foi representada pela Conselheira Isabel Silva Barbosa 
e finalizando esse ítem da pauta, o Conselheiro Henry Maeda representando a Secretaria de Transportes 



(EMDEC) que concluiu. Houve intensa discussão em torno dos temas apresentados por parte dos 
participantes aos presentes e os representantes das Secretarias responderam sanando-as. 

5. Devolutivas 
das Comissões: 

Políticas Públicas: não houve; Legislação e Registro: ficou de ser composta na presente reunião. A 
Presidente Silvia abriu à assembleia a oportunidade para que fizesse parte aqueles que assim se 
candidatassem O Conselheiro “Beto” disse que não se reuniram em decorrência de compromissos e 
impedimentos de ordem pessoal de cada um dos Conselheiros. Em seguida a Presidente Silvia passou a 
citar os seguintes nomes: Rossi, Pedro, Adalgisa Beto e José Claudio. A presidente Silvia esclareceu aos 
presentes quanto ao funcionamento do Conselho e que mudanças profissionalizantes seriam 
importantes e que os Conselheiros não poderiam mais pegar pastas e documentos nas respectivas 
gavetas sem que sejam devidamente solicitadas aos administrativos Isac e ou Gilberto e que qualquer 
outra reunião para tratar do assunto deveria ser solicitada à Diretoria e que este estaria resolvido;  
Eventos: a Conselheira Katia ressaltou que os andamentos estão em conformidade com o esperado para 
o Seminário; ILPI:  a Conselheira Cristiane salientou teve um “encontro” rápido entre alguns participantes 
que indagada pela Conselheira Sonia, explicou que foi apenas um primeiro contato e ainda colocou-se à 
disposição comprometendo-se em passar todas as informações à Sonia e a quem interessasse. A 
Conselheira Cristiane solicitou que contasse em Ata que se tratou apenas de um encontro “informal”; 
FMPIC: não houve reunião desta comissão. 

6. Demonstrativo 
do FMPIC: 

Não foi apresentado aos conselheiros e convidados o relatório do FMIPC, em decorrência das datas de 
envio do mesmo por parte do Orgão Gestor na Secretaria. Alguns meses o envio do relatório acontece 
após a realização da Reunião Ordinária do Conselho.  

7. Informes Gerais: 
Houve informe geral usando da palavra o conselheiro Benedito Saga e conclusa a pauta proposta, a 
Presidente Silvia deu por encerrada a presente assembleia às 16:40hs. 

 
 
 
 
 
  


