
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas, no 11 (décimo primeiro) dia do mês de 
novembro de 2019, na Casa dos Conselhos, à Rua Ferreira Penteado, 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 Extraordinária de 07 de outubro de 2019; 
3) Destaques e aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 14 de outubro de 2019; 
4) Destaques e aprovação da ata de Eleição de Vagas remanescentes de 14 de outubro de 2019; 
5) Aprovação do valor para flyers da campanha do Leão Solidário; 
6) Apresentação dos trabalhos pela empresa de diagnóstico aos conselheiros; 
7) Deliberação sobre o comparecimento dos conselheiros a uma nova formação; 
8) Aprovação de nota de repúdio ao termo utilizado “creche do idoso” por membro da Câmara 
Municipal de Campinas; 
9) 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, 
10) Demonstrativo do FMPIC;   
11) Informes Gerais. 

Reunião Presidida por: Raphael Jorge Tannus 

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, 04 (quatro) que são Conselheiros Titulares do 
Poder Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Mateus Rosa Tognela (SME), Helena Husemann 
Menezes (SMS), e Anicésio Vieira Caixeta (SMI); 02 (dois) que são Conselheiros Suplentes do Poder 
Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito) e Rodrigo Pinheiro Dias (SMI); 07 (sete) que são Conselheiros 
Titulares da Sociedade Civil: Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Raphael Jorge 
Tannus (OAB), José Nuncio Mammana (Usuários), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), José 
Alberto Macedo Nogueira (Usuários), Vitor José Peretta (Usuários) e Lucia Helena Mendes (Lar da 
Amizade); 06 (seis) que são Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Maria Angélica Tomaz Martins 
(Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Ana Maria Sorrosal (Usuários), José Claudio Mendes 
(Usuários), Maria Aparecida de Oliveira Zambelli (Usuários), João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson) 
e Dalva Santos Cyrilo da Silva (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e 10 (dez) que são Convidados: Diva Moraes 
(Escola de Cuidados), Maraisa Moreira (Assistência Sagrado Coração de Jesus), Fernanda F. Dias (Crami 
Campinas), Thaís Mello Ferreira (Crami Campinas), Lia L. Amatto (APAE Campinas), Temily M. Dourado 
(Coord. do Idoso), Heloisa Theodoro (Coord. do Idoso), Victor Bettoni (Coord. do Idoso), Moisés 
Lincoln Nadin (Voluntário) e Juarez Bispo (Associação dos Idosos); Justificaram: 05 (cinco); Carlos 
Roberto Longuini (SMCSP), Silvia Jeni Luiz P.  de Brito (SMASDH), Patrícia de Faria Tasca (SMASDH); 
Henri Maeda (EMDEC) e Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários) e Ausentes sem Justificativa:  Antônio 
Carlos do Amaral Machado (SMCS), Thiago de Moraes Ferrari (SME), Rogério de Oliveira Araújo (SMS), 
José Teixeira Bozza (EMDEC), Alberto Fábregas de Aguiar Neto (SMAJ), José Carlos de Paula Ribeiro 
(SMAJ), Isabel Silva Barbosa (SMC), José Roberto Valine (SMC), Giselda Rosebel Morandi de Araújo 
(SMEL), Deise Campos de Souza (SMEL), Reginaldo Pacheco Rodrigues (SMH), Renata Cristina Belufe 
M. Lippaus (SMH), Marta Eugênia Fontenelle Pimenta (OAB), Tania Regina Cinack (Usuários), Omar 
Abel Rodrigues (Assoc. Parkinson), Lucimara Treviso Melachauscas (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e Kátia 
Stancato (Profissionais). 

2. Destaques e 
aprovação da ata da 

Assembleia Geral 
Extraordinária de 07 de 

outubro de 2019; 

O 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, o Presidente Raphael Tannus apresentou e esclareceu que este item da pauta deveria 
ter sido apresentado e aprovado na Assembleia Ordinária do mês anterior, mas acabou não sendo 
colocado na pauta. Feita a apresentação desse item, indagou se todos receberam a Ata da Reunião 
Extraordinária de 07 de outubro de 2019. Os Conselheiros responderam que “Sim” e perguntou se há 
algum destaque e ou correção a ser feita, o que não havendo, o Presidente submeteu a Ata a 
aprovação, o que se deu por unanimidade. Assim, o Presidente declarou a referida Ata, aprovada. 

3. Destaques e 
aprovação da ata da 

Assembleia Geral 
Ordinária de 14 de 
outubro de 2019; 

Dando continuidade a esta Reunião Ordinária, o Presidente Raphael Tannus, mediante a pauta 
proposta, apresentou a Ata da Assembleia Geral Ordinária de 14 de outubro de 2019, perguntou se 
todos receberam a Ata; os Conselheiros responderam que “Sim”, perguntou ainda, e se havia algum 
destaque e ou correção a serem feitas, o que não havendo, o Presidente submeteu a Ata a aprovação, 
o que se deu por unanimidade. Assim, o Presidente Raphael declarou a Ata aprovada. 



4. Destaques e 
aprovação da ata de 

Eleição de Vagas 
remanescentes de 

14 de outubro de 2019; 

Ato contínuo, o Presidente Raphael Tannus, apresentou este item da pauta, sendo este, aprovação da 
ata de Eleição de Vagas remanescentes de 14 de outubro de 2019, perguntou se havia algum destaque 
o que não havendo, o Presidente submeteu a Ata a aprovação, o que se deu por unanimidade. Assim, 
o Presidente declarou a referida Ata, aprovada. 

5. Aprovação do valor 
para Flyer’s da 

Campanha do Leão 
Solidário; 

Dando continuidade, o Presidente Raphael Tannus, apresentou aos presentes a necessidade de se 
fazer material de divulgação para a Campanha do Leão Solidário. Convidou o conselheiro Anderson 
para falar sobre o assunto. O conselheiro prontamente disse que o Fundo Municipal da Pessoa Idosa 
existe e a campanha é feita em parceria com o CMDCA que por sua vez tem o Fundo da Criança e do 
Adolescente. Esclareceu que os Conselhos supracitados, financiam a confecção do material cabendo 
o aporte de 50% (cinquenta) porcento para cada um deles. O conselheiro ainda esclarece que entrou 
em contato com a Secretaria de Assistência Social e foi informado que deve ser feito através do 
processo SEI e assim se obter o valor dos orçamentos. Seguida a fala do conselheiro Anderson, a 
conselheira Mariana Barão, passou a esclarecer que pelo fato de ter participado das campanhas 
anteriores, tem o conhecimento de como se deu o processo. Esclarece que a empresa contratada para 
confeccionar os materiais anteriores, não tem mais o contrato que tinha com a Prefeitura Municipal 
de Campinas, assim, os Conselhos deverão buscar um novo meio e empresa para que se dê andamento 
no processo. Aclara ainda que o prazo para se instruir esse processo está se esgotando, até por conta 
do orçamento; enfatiza que o processo encaminhado pelo CMDCA, foi devolvido pelo comitê gestor 
solicitando justificativas pelo qual se instaurou o processo com tamanho atraso. Assim, orienta que 
seja feito com a maior urgência por decorrência do prazo limite. Após várias considerações feitas pelos 
conselheiros, o Presidente Raphael colocou em votação se o Conselho Municipal do Idoso – CMI 
participaria da Campanha do Leão Solidário conjuntamente ao CMDCA, os conselheiros deliberaram 
pelo “SIM” por unanimidade. Isto posto, o Presidente declarou que participarão. Após, passou a 
deliberar sobre o valor, perguntou sobre a possibilidade de se levantar os valores através de novos 
orçamentos. Assim, estabeleceu-se o teto no aporte de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com a condição de 
que os conselheiros apresentarão novos orçamentos na próxima Reunião Ordinária do Conselho. 

6. Apresentação dos 
trabalhos pela empresa 

de diagnóstico aos 
conselheiros; 

Dando prosseguimento, o Presidente solicitou ao Sr Heitor Battaggia, que fizesse o uso da palavra para 
apresentar aos conselheiros e convidados o resultado dos trabalhos realizados por sua empresa 
voltado ao Diagnóstico da Pessoa Idosa de Campinas. Assim, o Sr. Heitor se apresentou e passou a 
apresentar o relatório do dignóstico. Afirmou ainda que posteriormente disponibilizaria o material em 
Arquivo PDF ao Conselho Municipal do Idoso – CMI e a quem se interessar. Assim prosseguiu com a 
referida apresentação. Feita toda a apresentação, alguns dos presentes apresentaram algumas 
dúvidas quanto a metodologia, resultados, indicadores do Diagnóstico e dentro da possibilidade, o Sr. 
Heitor foi sanando as dúvidas à medida que foram sendo aparecendo. 

7. Deliberação sobre o 
comparecimento dos 
conselheiros a uma 

nova formação; 

Dando continuidade, o Presidente do Conselho Municipal do Idoso, Raphael Tannus, colocou para 
deliberação dos conselheiros e participação por parte de todos em uma formação aos conselheiros 
quanto ao fluxo de denúncias no Município de Campinas. Ofertada a capacitação, o Presidente colocou 
para a deliberação e houve aprovação por unanimidade a realização bem como o comprometimento 
de todos quanto a capacitação mencionada.   

8. Aprovação de nota 
de repúdio ao termo 
utilizado “creche do 

idoso” por membro da 
Câmara Municipal de 

Campinas; 

Dando continuidade, o Presidente do Conselho Municipal do Idoso, Raphael Tannus, colocou para 
deliberação dos conselheiros a manifestação por parte do Conselho quanto a nota de repúdio ao 
termo utilizado “creche do idoso” realizado por membro da Câmara Municipal de Campinas. O 
Presidente optou por não mencionar o nome da pessoa que utilizou do termo ora mencionado, mas 
coloca para que os presentes a esta Reunião Ordinária deliberem sob a nota proposta. Assim, colocou 
para aprovação, o que foi feita com unanimidade pelos presentes. 

9. Devolutivas das 
Comissões; 

Comissão de Políticas Públicas e Violência: A conselheira Helena esclarece que houve uma divergência 
de agenda mas que nos próximos dias acontecerá a reunião da comissão visto que a Coordenadora 
encontra-se no gozo de suas férias; Comissão de Legislação e Registro: O presidente esclarece que as 
solicitações de Registro no Conselho Municipal do idoso que estão parados há 1 (um ) ano e que estão 
já dando os devidos andamentos nos processos bem como na reformulação da resolução e definição 
dos anexos. Comissão de Eventos: O Presidente afirma que a Coordenadora está na Conferência 
Estadual do Idoso; Comissão do Centro-Dia: Os conselheiros, Beto e Rodrigo informam que o projeto 
está em processo formalização dos orçamentos para entrar em licitação; Comissão de Diagnóstico: Já 
foi abordado na pauta de número “6”, assim, passará para a próxima comissão; Comissão do FMPIC: O 
Presidente mencionou que fez alguns questionamentos quanto a alguns pagamentos feitos com 
recursos do FMPIC e que alguns desses questionamentos já foram prontamente respondidos. O 
Coordenador Anderson aproveita para convidar os presentes a que compareçam na próxima reunião 
da Comissão que será no dia 18 do corrente mês às 14hs; Comissão de ILPI: Não houve devolutiva.  

10. Demonstrativo do 
FMPIC;   

Não houve. 

11. Informes Gerais. Não houve. 

 


