
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 13 (décimo terceiro) dia do mês de maio 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 11/03/19 e 08/04/2019; 
3) Cuidados Paliativos – Dra. Fernanda Yoshie Nishimori; 
4) Maio Amarelo, Desacelere e Viva Mais; 
5) 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, 
6) Demonstrativo do FMPIC;   
7) Informes Gerais. 

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 24 (vinte e quatro) pessoas. Entre essas, 07 (sete) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público: Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Silvia Jeni Luiz P.  de Brito (SMASDH), Mateus Rosa Tognela 
(SME), Helena Husemann Menezes (SMS), Henri Maeda (EMDEC), Isabel Silva Barbosa (SMC) e Anicésio 
Vieira Caixeta (SMI); 01 (um) que são Conselheiros Suplentes do Poder Público: Cristiane Silva Vieira 
Costa (SMASDH); 5 (cinco) que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Benedito Saga (Assoc. 
dos Cuidadores de Idosos de Cps), José Alberto Macedo Nogueira (Usuários), Vitor José Peretta 
(Usuários), Alessandra Alves Bueno (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e Kátia Stancato (Profissionais); 03 (três) 
que são Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários), Maria 
Aparecida de Oliveira Zambelli (Usuários) e Lucimara Treviso Melachauscas (Sã Doutrina do Sétimo Dia); 
17 (dezessete) que são Convidados: Marlúcia Dantas Figueiredo (Coord. do Idoso), Vitor Bettoni (Coord. 
do Idoso), Elisandra Mª de S. Rinaldi (APAE), Lilian C. Mineiro (ASPSC Jesus), Janice M. Rodrigues (Reviver 
Centro de Conv. Para Idosos), Luiz Carlos Vaz (CS Tancredão), Patrícia de Faria Tasca (CREAS Sul), Camila 
Cristina Franco (Lar Sã Doutrina), Dalva Santos Agilo da Silva (Lar Sã Doutrina), Fernando P. Soares( 
AFASCOM), Marilene P. Flores (AFASCOM), Renee Zaidon (Lar dos Velhinhos), Carmem (SMASDH), 
Juarez (Assoc. de Idosos de Campinas), Diva Moraes ( Escola de Cuidados) e Marta (Escola de Cuidados); 
Justificaram: 2 (dois) que são Conselheiros do Poder Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), 
Mariana Barão (Gab. Prefeito) e 8 (oito) que são Conselheiros da Sociedade Civil: Raphael Jorge Tannus 
(OAB), Daniela Colussi Câmara Matos (OAB), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), Tania Regina 
Cinack (Usuários), Omar Abel Rodrigues (Assoc. Parkinson) e João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson) 
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), 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), Maria Angélica Tomaz Martins (Assoc. dos 
Cuidadores de Idosos de Cps), José Antonio Rossi (Usuários), Adalgisa Oliveira Lima  Garcia (Usuários), 
José Claudio Mendes (Usuários), Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade) e Margarete Aparecida 
Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade).  

2. Destaques e 
aprovação da Ata da 
Assembleia Ordinária 

de 11/03/19 e 
08/04/2019; 

A Presidente Silvia apresentou esta pauta perguntando se os presentes receberam a Ata e se há algum 
destaque e ou correção. Não havendo manifestação por parte dos Conselheiros, a Presidente colocou 
primeiramente a Ata do dia 11/03/2019, que foi aprovada por unanimidade bem como a da data de 
08/04/2019 e assim as declarou aprovadas. 

 
 
 

3. Cuidados Paliativos 
– Dra. Fernanda Yoshie 

Nishimori; 

Dando prosseguimento, a Presidente apontou a pauta seguinte, qual seja, a palestra com o tema sobre 
os cuidados paliativos. Esclareceu ainda que o Conselho vem procurando se apropriar melhor de 
alguns temas ainda pouco conhecidos, visando direcionar sua proposição de Políticas Públicas. Iniciou 
a conversa com a Dra. Fernanda, mencionando o fato de que em Campinas alguns casos  ainda não 
encontram cobertura para suas demandas pelos serviços existentes nas diferentes áreas e, 
principalmente nas áreas de saúde e de assistência social. Destaca que a política de cuidados paliativos 
é ainda pouco conhecida pelos conselheiros e esta palestra vem nesse sentido, ou seja, para ampliar 
o conhecimento desta política e identificar no que o município de Campinas precisa avançar 
especificamente no público idoso que é o público de atenção do Conselho. Convocou então, os 
conselheiros a aprenderem um pouco mais e assim encontrar um melhor caminho para avançar nas 
políticas públicas para o idoso. Após, a Dra. Fernanda se apresentou, identificando-se como Médica 



Geriatra com formação desde 2002 pela UNIFESP e especializou-se na Argentina. Feita a apresentação, 
a Doutora iniciou a palestra destacando que Cuidados Paliativos é uma especialidade, uma abordagem 
multiprofissional para quem tem doenças graves e incuráveis. Essa abordagem visa o alívio do 
sofrimento, por meio de uma prática humanizada. Destacou a importância do respeito à vontade do 
paciente, desde que, se cumpra a lei. Informou ainda, que a Política Nacional de Cuidados Paliativos 
foi aprovada em 31 de outubro de 2018. Concluída a palestra a Dra Fernanda fez os agradecimentos e 
sob a manifestação do interesse dos presentes em obter o conteúdo do material na íntegra, a 
palestrante se prontificou em disponibilizar o material por e-mail aos requerentes. 

4. Maio Amarelo, 
Desacelere e Viva Mais; 

Nesta pauta, a Presidente convidou os conselheiros a participarem da palestra sobre a campanha 
“Maio Amarelo, Desacelere e Viva Mais” apresentada pela EMDEC ao município. Existem alguns dados 
relativos as pessoas idosas, por isso solicitamos ao conselheiro Maeda que fizesse essa apresentação 
ao CMI. Feita a introdução, o conselheiro Maeda deu início a apresentação informando que o Maio 
Amarelo é um movimento que visa a preservar a vida no trânsito, através de ações coordenadas entre 
o poder público e a sociedade civil. Destacou a responsabilidade de todos pela segurança no trânsito. 
As ações da campanha são pautadas pelas estatísticas, que hoje indicam redução nos óbitos de 
pedestres, mas também um número alto de vítimas de motociclistas e idosos. Apresentou também as 
ações educativas que serão realizadas durante o mês. Após, respondeu todos os questionamentos dos 
conselheiros no sentido de entender os índices apresentados.  

5. Devolutivas das 
Comissões: 

Políticas Públicas e Violência: A conselheira Isabel afirmou que a comissão está aguardando a 
disponibilidade de agenda com a Diretoria do Conselho para entender mais sobre a temática da 
questão da violência e os encaminhamentos sobre os estudos da questão. A presidente Silvia esclarece 
que estava em férias e que para as próximas 3 (três) reuniões já estão agendadas, assim, podem entrar 
em contato com o administrativo Gilberto e agendar; Legislação e Registro: O conselheiro José Claudio 
afirma que esta Comissão perdeu 2(dois) conselheiros a saber José Antonio Rossi e a Adalgisa e no 
momento permanecem apenas 02(dois) sendo eu (José Claudio Mendes) e o conselheiro José Alberto 
Nogueira (Beto). Assim, não há muito o que apresentar. Dando continuidade, a Presidente menciona 
que é bastante preocupante o desligamento dos conselheiros e aproveito para dizer que nem todos 
participam, porém eles sempre participaram ativamente e que na próxima quarta-feira teria uma 
reunião com os respectivos conselheiros na busca de tentar reverter. O conselheiro José Claudio 
Mendes ressalta a falta do conselheiro João Pedro Causo Neto também está se ausentando, mas por 
motivo de saúde, o que fora reforçada esta fala pela Presidente Silvia; Eventos: A coordenadora Katia 
Stancato afirma que já estão preparando para o próximo evento que é o dia do Seminário – Violência 
contra a Pessoa Idosa que será realizado no dia 14 de junho de 2019; ILPI: Foi informado que não estão 
acontecendo as reuniões com regularidades, o administrativo Isac esclarece que em decorrência da 
VIII Conferência as Comissões não tiveram tempo hábil para a realização de suas reuniões; 
Acompanhamento dos processos de construção do Centro-Dia: Não houve devolutiva (áudio foi 
perdido); Comissão de Diagnóstico: Não houve devolutiva (áudio foi perdido); Fundo Municipal da 
Pessoa Idosa de Campinas – FMPIC: Não houve devolutiva (áudio foi perdido) 

7. Demonstrativo do 
FMPIC: 

Não houve devolutiva (áudio foi perdido). 

8. Informes Gerais. Não houve. 

 


