
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas – CMI, no 12 (décimo segundo) dia do mês 
de agosto 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 Ordinária de 22/07/2019; 
3) Centro-Dia do Idoso - Apresentação; 
4) Constituição da Comissão Eleitoral – pauta deliberativa; 
5) Mandato da atual Diretoria; 
6) 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, 
7) Demonstrativo do FMPIC;   
8) Informes Gerais – Conselho Nacional do Idoso. 

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 33 (trinta e três) pessoas. Entre essas, 06 (seis) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público:  Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Silvia Jeni Luiz P.  de Brito (SMASDH), Mateus Rosa 
Tognela (SME), Helena Husemann Menezes (SMS) e Isabel Silva Barbosa (SMC) e Anicésio Vieira Caixeta 
(SMI); 02 (dois) que são Conselheiros Suplentes do Poder Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito) e Patrícia 
de Faria Tasca (SMASDH); 8 (oito) que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Raphael Jorge Tannus 
(OAB), José Alberto Macedo Nogueira (Usuários), Tania Regina Cinack (Usuários), Vitor José Peretta 
(Usuários), Omar Abel Rodrigues (Assoc. Parkinson), Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade), Lucimara 
Treviso Melachauscas (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e Kátia Stancato (Profissionais) e 04 (quatro) que são 
Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Maria Angélica Tomaz Martins (Assoc. dos Cuidadores de 
Idosos de Cps), Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários), Maria Aparecida de Oliveira Zambelli (Usuários), 
João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson) e 13 (treze) que são Convidados: Lilian C. Mineiro (ASPSC Jesus), 
Telma Vicentini (SEINFRA), Caroline Vieira (SEINFRA), Diva Moraes (Escola de Cuidados), Fernanda F. G. 
Dias (CRAMI), Thaís Mello (CRAMI), Alessandra Alves Bueno (SETA), Temily M. Dourado (CPPI), Julio Paulo 
de Moraes (OAB/SP), Marta Eugênia Fontenelle (Escola de Cuidados), Aima Ogaz (SESC), Serrão (AFUSE) e 
José Aparecido Rocha (SMASDH); Justificaram: 1 (um) que são Conselheiros do Poder Público: Carlos 
Roberto Longuini (SMCSP) e 0 (zero) que são Conselheiros da Sociedade Civil: e Ausentes sem Justificativa: 
José Claudio Mendes (Usuários), Henri Maeda (EMDEC), Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos 
de Cps), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), 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), 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), Daniela Colussi Câmara Matos (OAB), 
e Margarete Aparecida Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade). 

2. Destaques e 
aprovação da Ata da 
Assembleia Ordinária 

de 22/07/2019; 

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 22/07/2019. 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 Ata do dia 22/07/2019 para a 
aprovação. Após a manifestação dos conselheiros, a deliberação se deu da seguinte forma: 14 (quatorze) 
“SIM”; 0 (zero) “NÃO” e 02 (duas) “ABSTENÇÕES”, assim, a Presidente Silvia Jeni, declarou a Ata aprovada. 

 
3. Centro-Dia do Idoso 

- Apresentação; 
 
 

Dando prosseguimento, a Presidente passou para a próxima pauta, que se refere ao Centro-Dia do Idoso. 
Assim, iniciou esclarecendo que o Conselho Municipal do Idoso, encaminhou convite à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, com a finalidade de recebermos representantes da (SEINFRA), para dirimir 
quaisquer dúvidas dos conselheiros e convidados, pertinentes ao projeto do Centro-Dia. A Secretaria 
atendeu prontamente a solicitação do Conselho Municipal do Idoso – CMI, e disponibilizou as Senhoras 
Telma Vicentini e Caroline Vieira. A Presidente do Conselho, aproveitou o momento, apresentou, e 
agradeceu em nome do Conselho Municipal do Idoso, a presença de ambas as representantes da 
(SEINFRA). A Presidente esclarece que tal ação tem por finalidade trazer informações e esclarecimentos 
quanto ao andamento do projeto do Centro-Dia do Idoso aos Conselheiros e demais presentes.  Feita essa 
introdução, a Presidente Silvia ofertou a palavra às representantes ora mencionadas, que passaram a 
prestar esclarecimentos e trazer as informações a todos com a utilização do Datashow, apresentando as 



plantas da quadra, do terreno, do prédio, do estacionamento, do calçamento, do gramado, dos espaços 
físicos como cozinha, refeitório, quartos para descanso, salão de atividades, enfermaria, banheiros e 
outros espaços ofertados no projeto. Enquanto a apresentação era feita, vários conselheiros e demais 
presentes, aproveitaram para tirarem suas dúvidas quanto ao número de vagas de estacionamento, 
acessibilidade, disposição dos espaços e a capacidade de atendimento diário. Os presentes também 
passaram a ofertarem sugestões quanto ao estacionamento, cobertura de acesso entre o estacionamento 
e a entrada principal do prédio principalmente por preocupações para os dias de chuva. As representantes 
da (SEINFRA) aproveitaram e esclareceram aos presentes que a área de construção é de 400m² e que a 
área toda tem cerca de 3.000m², e que todo o projeto está dentro das normas exigidas quanto ao número 
de vagas para estacionamento, bem como da acessibilidade e reforçam que todo o projeto passou pela 
aprovação da equipe que verifica todas essas exigências. Dirimidas todas as dúvidas dos presentes, as 
representantes da (SEINFRA), ainda acolheram a sugestão quanto a cobertura entre o estacionamento e 
a entrada principal do prédio e afirmaram que levarão a demanda à equipe de engenheiros e ao 
Departamento responsável pela parte financeira do projeto para possível alteração. Vale aclarar que 
houve grande participação dos conselheiros na formulação de perguntas quanto ao projeto e todas foram 
dentro de suas possibilidades prontamente respondidas.  Conclusa a apresentação, dirimidas as dúvidas 
e acolhidas as sugestões por parte dos Conselheiros e demais presentes, as representantes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura agradeceram. A Presidente Silvia Jeni esclarece que a Diretoria do CMI visitou 
o Centro-Dia do Idoso de Piracicaba e que a planta apresentada é exatamente igual. Conclusa a 
apresentação, a Presidente Silvia agradeceu novamente a presença da Telma e Caroline e assim ambas se 
despediram e se retiraram. 

4. Constituição da 
Comissão Eleitoral – 
pauta deliberativa; 

Dando continuidade a Presidente esclareceu que faria uma breve alteração na ordem da pauta proposta 
para, assim, abordou a pauta do Fundo Municipal da Pessoa Idosa – FMPIC, (Devolutiva das Comissões). 
Conclusa a pauta que se refere ao FMPIC na pauta de número 6 (seis) com a apresentação do Sr. José 
Aparecido Rocha, a Presidente do CMI, Silvia Jeni retomou a ordem da pauta proposta. A Presidente 
explicou aos presentes quanto a necessidade se formar uma Comissão Eleitoral, que essa pauta é 
deliberativa e assim convidou a Conselheira Mariana para explicar aos presentes. Prontamente a 
conselheira Mariana Barão assumiu a palavra esclarecendo que o Conselho Municipal do Idoso – CMI é de 
representação paritária, ou seja, entre a Sociedade Civil e o Poder Público, que a eleição da Sociedade Civil 
é feita por meio de um processo com chamamento público no Diário Oficial, para que as pessoas da 
Sociedade Civil se apresentem por meio de meio das 3 (três) representações: Entidades, Profissionais de 
Órgãos de Classe e Usuários, para eleição. Aclarou que nas eleições anteriores, 2 (duas) suplências ficaram 
em aberto, e nesse momento, 4 (quatro) vagas estão em aberto. Em virtude disso, se faz necessário 
promovermos uma eleição e esse processo se dá através da constituição uma comissão eleitoral. 
Esclareceu que, geralmente esta comissão é formada por 6 (seis) conselheiros, sendo 3 (três) do Poder 
Público e 3 (três) da Sociedade Civil e é esta comissão que precisa ser constituída. Prontamente o 
conselheiro Raphael Tannus se manifestou, colocando-se à disposição para compor a referida comissão, 
seguido da conselheira Sonia Poppi e do conselheiro José Alberto (Beto). Logo após a Sociedade Civil 
conselheiros do Poder Público passaram a se manifestar no sentido de compor a Comissão Eleitoral e esses 
foram: Anderson Gonçalves, Isabel Barbosa e por último o conselheiro Anicésio Caixeta. Assim, a 
Presidente Silvia anunciou oficialmente a Comissão Eleitoral que ficou composta pelos seguintes 
conselheiros: Pela Sociedade Civil, para Titulares: Raphael Jorge Tannus (OAB), José Alberto Macedo 
Nogueira (Usuários) e Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários) e pelo Poder Público, como Suplentes: 
Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Isabel Silva Barbosa (SMC) e Anicésio Vieira Caixeta (SMI). 

5. Mandato da 
atual Diretoria; 

Dando prosseguimento a conselheira Mariana aproveitou o momento para falar sobre o Mandato da atual 
Diretoria. Esclarece que o mandato do Conselho Municipal do Idoso é de 3 (três) anos, ou seja, triênio, 
mas o mandato das Diretorias são de 18 (dezoito) meses do Poder Público e o mesmo para a Sociedade 
Civil. A conselheira Mariana esclarece que embora a eleição dos conselheiros tenha acontecido em 
dezembro de 2017, a portaria de nomeação só saiu em 11 abril de 2018 e a eleição da Diretoria só foi 
realizada em 7 de maio do mesmo ano. Assim, o mandato começa a contar à partir da data da publicação 
da portaria. Isso posto, o mandato da atual Diretoria se encerrará em 11 de outubro de 2019 e dar-se-á o 
início de nova Diretoria. Destaca que nesse primeiro período a presidência esteve com o poder público e 
como se trata de gestões paritárias, agora a Sociedade Civil assumirá a presidência do Conselho, sendo: 
Presidente da Sociedade Civil, Vice-Presidente do Poder Público,1º Secretário da Sociedade Civil e 2º 
Secretário do Poder Público. A conselheira Mariana enfatiza que a Diretoria tem por função deliberar e 
tomar decisões sérias referentes ao Conselho. Também aproveitou para explicar que esse assunto foi 
levantado em outras reuniões ordinárias e no momento a Diretoria não tinha as datas precisas das 
publicações, diante disso, preparou essa pauta para dirimir todas e quaisquer dúvidas e perguntou se 
alguém tem dúvidas sobre esse processo. Diante do questionamento da conselheira Sonia Poppi, 
enfatizou que não há prejuízo de prazo ou período de gestão, visto que começa o mandato a partir da 
publicação no Diário Oficial do Município.     

 
 
 
 
 

Acompanhamento dos Processos de Construção do Centro-Dia: Não houve devolutiva (o assunto foi 
tratado em pauta anterior a saber a número 3); Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas – FMPIC: 
Como mencionado no início do ítem 4 da pauta proposta, a inversão justifica-se para que o representante 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos – (SMASDH), 
Coordenador da Coordenadoria Setorial Financeira e Contábil - CSFC, Sr. José Aparecido Rocha, não tenha 



 
 
 
 
 
 

6. Devolutivas 
das Comissões; 

que esperar a abordagem de todas as demais pautas, assim, o convidado poderá fazer sua apresentação 
e ficar a vontade caso queira se retirar para dar continuidade as suas funções na (SMASDH). A Presidente 
Silvia se dirigiu-se ao Sr. Aparecido Rocha e solicita que o mesmo preste os esclarecimentos em face as 
dúvidas de vários conselheiros elencadas em reuniões ordinárias anteriores. Feito isso, o Sr. José 
Aparecido se apresentou, fez a apresentação quanto das suas funções e de sua Coordenadoria. 
Aproveitou para informar do tempo que atua na Prefeitura Municipal de Campinas e em específico trouxe 
informações e procedimentos cotidianos do Setor ora mencionado, do qual é Coordenador na (SMASDH). 
O Sr. José Aparecido Rocha, esclarece quanto a estrutura no relatório do FMPIC enviado mensalmente ao 
CMI e através do DataShow, passou a explicar quanto as colunas onde constam as entradas, investimentos 
e despesas contidas no relatório. Após isso, os conselheiros bem como convidados passaram a apresentar 
seus questionamentos na busca de maior entendimento quanto a aplicação dos recursos do FMPIC. O Sr. 
José Aparecido fez os esclarecimentos e aproveita para aclarar que todas as despesas devidamente pagas 
foram da mesma forma deliberadas e aprovadas em assembleia pelo CMI. O conselheiro Anderson 
Gonçalves esclarece que quanto a aplicação dos recursos será uma constante por parte do Conselho no 
sentido de estar sempre tendo que prestar contas. O conselheiro Beto aproveita o momento para 
explanar sobre a Planilha apresentada aos presentes. Houve um questionamento por parte de uma 
convidada, a saber Sra Marta quanto a transparência das informações das atas, deliberações e outros, o 
que prontamente o conselheiro Anderson, conjuntamente com outros conselheiros, bem como o 
administrativo Gilberto Prado, se manifestaram aclarando que todos os atos praticados pelo CMI são de 
ordem pública e devidamente publicizadas. O Sr. José Aparecido reforça que todas e quaisquer 
informações atinentes as despesas contraídas pelo CMI, estão à disposição de todos, e que para acessá-
las, basta encaminhar ofício à Secretaria e ou Setor responsável e o interessado receberá as informações 
solicitadas. O administrativo Isac aproveitou o momento para explanar e esclarecer quanto as despesas 
contidas no demonstrativo do FMPIC. Não havendo mais dúvidas quanto a presente pauta, o Sr. José 
Aparecido agradeceu a oportunidade ofertada e em seguida pediu licença a todos e se retirou após os 
agradecimentos da Presidente do CMI Silvia Jeni. Políticas Públicas e Violência: A coordenadora Isabel 
esclarece que houve o primeiro encontro após a mudança na coordenadoria da comissão, que antes 
mesmo de tratar a questão das políticas públicas foi bastante abordado o tema sobre a violência e que a 
a Comissão fez convite às Secretarias de Assistência, Saúde e Segurança Pública, para reunião que 
acontecerá no dia 19 de agosto às14:00 no CMI, com o intuito de compreender como é feita a abordagem, 
tratativas e controle das denúncias do município. A coordenadora reforça aos conselheiros para que 
façam parte das comissões visto que o número de conselheiros permanece baixo, na última reunião 
tivemos a presença de apenas 3 (três) pessoas. Também elenca a importância do fato em se tratando de 
gestão paritárias e que a participação da Sociedade Civil é fundamental das discussões e sugestão em 
torno das políticas públicas voltadas para o idoso.  Legislação e Registro: A coordenadora Lucia Mendes 
esclarece que as reuniões desta comissão permanecerão todas as 1ª (primeiras) segunda-feira do mês às 
14hs. É importante dizer já tivemos a primeira reunião e a conselheira aproveita para elencar a 
importância do conselheiro Beto que com todo o conhecimento adquiro, muito coopera para o 
entendimento do todo o processo da comissão. Aproveita também para esclarecer que a comissão 
priorizará os pedidos de registros mais antigos e posteriormente analisará os mais recentes. Esclarece 
ainda que em reunião com o administrativo do CMI, será feito um levantamento exato de quantos pedidos 
de registros estão parados no Conselho. Assim, o processo precisa ser agilizado, entretanto fica 
praticamente impossível uma comissão trabalhar com apenas 2 (dois) membros, diante do cenário 
propomos uma força tarefa para a conclusão dos trabalhos e ainda reforça que com a atual quantia de 
membros fica impossível, visto que o Conselho acontece nas comissões e não apenas nas assembleias 
ordinárias. Perante o discurso da coordenadora, o conselheiro Raphael Tannus se prontificou a participar 
da comissão. Fez se a menção do conselheiro João Pedro Causo Neto que esteve afastado por alguns dias 
por decorrência de saúde. Eventos: A coordenadora Sonia Poppi, esclarece que assumiu recentemente a 
comissão e que precisa do empenho dos demais para a realização do próximo evento. A presidente Silvia 
reforça aos componentes da comissão de eventos que caberá à eles a realização dos eventos; ILPI: A 
Coordenadora Patrícia Tasca inicia sua fala enfatizando que há grande demanda a ser atendida e que está 
conjuntamente com o administrativo levantando quem são os membros da comissão, bem como os 
voluntários; Comissão de Diagnóstico: Não houve devolutiva. 

7. Demonstrativo 
do FMPIC: 

Foi apresentado na pauta anterior, (a saber a de número 6). 

8. Informes Gerais. 

A Presidente Silvia Jeni informa que recebeu comunicado do Conselho nacional do Idoso e a conferência 
nacional da pessoa Idosa não será realizada no ano de 2019. Esclarece que foi aventado de ser realizada 
em 2020, mas ainda sem nenhuma garantia. Feitos os informes a Presidente Silvia Jeni agradeceu a todos 
pela importante participação e deu a reunião por encerrada às 16:50hs. 

 


