
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 12 (décimo primeiro) dia do mês de novembro de 
2018, na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 
14:00hs. 

Pauta: 

1. Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes; 
2. Destaques e Aprovação da Ata da Assembleia Ordinária de 08 de outubro de 2018; 
3. Reunião com representante da Empresa Ação Social & Políticas Públicas – elaboração do 

diagnóstico da população idosa do município; 
4. Devolutiva das Comissões; 
5. Demonstrativo do FMPIC; 
6. 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 26 (vinte e seis) pessoas. Entre essas, 03 (três) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público: Silvia Jeni Luiz P.  de Brito (SMASDH), Marco Antônio Martins (SMH) e Anicésio Vieira Caixeta 
(SMI); 01 (um) que são Conselheiros Suplentes do Poder Público: Clélia Delfino P. Oliveira (SMH); 09 
(nove) que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de 
Idosos de Cps), Raphael Jorge Tannus (OAB), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (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); 05 (cinco) 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), João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson); 07 (sete) que são 
Convidados Presentes:  Fabiano J. F. Lima(Secretaria Municipal da Habitação), Glaucia da Silva D. de 
Oliveira (Pesquisadora), Elisandra Rinaldi (APAE), Heitor Paulo Battaggia (ASPZ), Regina C. Pereira (Mão 
maria Rosa), Moisés Lincoln Nadin (Voluntário Aconchego Familiar) e Alessandra C. Silva (Vereador 
Marcos Bernardelli); Justificaram: 07 (sete) que são Conselheiros do Poder Público: Anderson 
Gonçalves (Gab. do Prefeito), Cristiane Silva Vieira Costa (SMASDH), Helena Husemann Menezes (SMS), 
Miriam Nazareth Berling (SMS), Henri Maeda (EMDEC), José Teixeira Bozza (EMDEC), Alberto Fábregas 
de Aguiar Neto (SMAJ) e Isabel Silva Barbosa(SMC); 03 (três) que são Conselheiros da Sociedade Civil: 
Maria Angélica Tomaz Martins (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), José Antônio Rossi (Usuários) 
e Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade), e Ausentes sem Justificativa: Mariana Barão (Gab. Prefeito), 
Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Antônio Carlos do Amaral Machado (SMCS), Rogério Scarazzatto 
(SME), Ângela Maria Bassora (SME), 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), 
Daniela Colussi Câmara Matos (OAB), 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 de 

Maio de 2018: 

Constatou-se que a reunião teve início às 14:15hs, 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 bem como os órgãos 
que representam. Em seguida, foi posta em votação a Ata do dia 08 de outubro de 2018 a qual foi 
aprovada com 11 (quinze) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 1 (uma) abstenção.  

3. Reunião com 
representante da 

Empresa Ação Social & 
Políticas Públicas – 

elaboração do 
diagnóstico da 

população idosa do 
município; 

 
  

Cumprido o Item 2 (dois) da presente pauta, a presidente Silvia apresentou a todos a pessoa do Sr. 
Heitor Battaggia representante da Empresa Ação Social & Políticas Públicas vencedora da licitação que 
fará o diagnóstico da pessoa idosa do Município de Campinas. A presidente ressaltou que esta pauta 
é antiga no Conselho Municipal do Idoso, passou por várias gestões e na gestão passada foi dado início 
ao processo da licitação para a contratação da empresa, processo que se estendeu por um ano e meio. 
Informou que a Diretoria do CMI o recebeu no período da manhã. Explicou que se trata do diagnóstico 
da pessoa idosa do Município de Campinas e que a expectativa é grande em relação a este material, 
já que não existe um mesmo local que reúna todas as informações das mais diversas áreas relativas ao 
idoso do Município de Campinas. Destaca que existem muitas informações espalhadas e não 
organizadas e se sente falta de contar com uma fonte de dados única, um único produto. Passada a 
palavra para o Sr. Heitor se apresentar, este apresentou a empresa, a metodologia de trabalho, 
exemplificando como seria feito todo o processo do diagnóstico da pessoa idosa nas regiões centrais 
bem como nas mais afastadas do município de Campinas. Destacou a importância do envolvimento 
dos conselheiros na elaboração conjunta do diagnóstico, ressaltando  que se trata de um instrumento 
político, o qual a partir de um conjunto de informações oferece uma direção para os trabalhos do 
Conselho. Explicou que se pode errar no percurso, daí a importância de acompanhamento dos 
conselheiros para a devida correção de rumos. Propõe o desenvolvimento de um índice campineiro de 
vulnerabilidade social dos idosos de Campinas, uma vez que índices já existentes, tais como o IPVS da 
Fundação SEADE e o índice FIRJAN apresentam “réguas” muito grandes, então corre-se o risco de 



perder elementos importantes. Explicou ainda, que o trabalho considerará a utilização de dados 
secundários, dados das secretarias municipais envolvidas na questão do idoso. Se propôs a estar 
presente nas reuniões mensais do CMI para feedback do trabalho em curso, além de mensalmente 
participar da reunião de diretoria. Vários conselheiros apresentaram dúvidas e questionamentos na 
busca de informações de como o processo se daria, as quais foram dirimidas. 

4. Devolutivas 
das Comissões: 

Legislação e Registro: a conselheira Adalgisa deu início a devolutiva desta comissão e em conjunto ao 
conselheiro José Claudio Mendes explicou que estão aguardando findar o prazo de 30 (trinta) dias 
dado às entidades e ILPI’s para se manifestarem. Não ocorrendo tal manifestação, trarão para este 
Colegiado deliberar e, se o caso, indeferir os requerimentos por elas protocolizados na secretaria 
administrativa do Conselho. Neste momento a presidente Silvia resumiu a informação prestada 
informando que àqueles que não responderem no prazo de 30 (trinta) dias, serão trazidos neste 
Colegiado para o devido indeferimento do pedido inicial de inscrição; Políticas Públicas e Violência: 
não houve; a presidente Silvia ressalta que o funcionamento desta comissão precisa ser visto mais de 
perto. A conselheira Katia informa que foram feitas 2 (duas) reuniões; ILPI: a Coordenadora está de 
férias .............. (inaudível); Eventos: a Conselheira Katia ressaltou sua preocupação com relação a 
organização da Conferência e que o auditório da UNICAMP já está reservado. Disse que no dia 14 de 
junho de 2019 haverá o Seminário sobre violência contra a pessoa idosa. A presidente Silvia expôs sua 
preocupação com o fato de que muitos conselheiros deram seus nomes para participarem da Comissão 
Provisória de Organização da Conferência, mas muitos faltaram já na primeira reunião. Chama a 
atenção de que a Conferência é um evento muito grande e precisa contar com o apoio de mais 
conselheiros para sua organização. A presidente Silvia aproveitou para informar que no dia 22 de 
novembro às 14hs, será feito o lançamento da Campanha Leão Solidário que é a campanha para 
destinação de recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente bem como da Pessoa 
Idosa. 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: 
Não houve informes e conclusa a pauta proposta, a Presidente Silvia deu por encerrada a presente 
assembleia às 16:00hs. 

 
 
 
 
 

  


