
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 13 (décimo terceiro) dia do mês de agosto 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 justificativas dos ausentes; 
2. Destaques e aprovação da Ata da Assembleia Ordinária de 03 de Julho de 2018; 
3. Calendário de Formação de Conselheiros; 
4. Apresentação e constituição das Comissões temáticas; 
5. Demonstrativo Financeiro do FMPIC e 
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 29 (vinte e nove) pessoas. Entre essas, 05 (cinco) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Silvia Jeni Luiz P.  de Brito (SMASDH), Rogério Scarazzatto 
(SME), Helena Husemann Menezes (SMS) e Alberto Fábregas de Aguiar Neto (SMAJ); 03 (três) que são  
Conselheiros Suplentes do Poder Público: Cristiane Silva Vieira Costa (SMASDH), José Teixeira Bozza 
(EMDEC) e Marco Antônio Martins (SMH); 10 (dez) que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: 
Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), José Antônio Rossi (Usuários), Elídia Cândida 
Rocha de Carvalho (Usuários), José Alberto Macedo Nogueira (Usuários), Tania Regina Cinack (Usuários), 
Vitor José Peretta (Usuários), Omar Abel Rodrigues (Assoc. Parkinson), Lucia Helena Mendes (Lar da 
Amizade), Alessandra Alves Bueno (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e Kátia Stancato (Profissionais); 05 (cinco) 
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), Maria 
Aparecida de Oliveira Zambelli (Usuários) e João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson); 08 (oito) que são 
Convidados: Fernanda Furlan Gaudi Dias (Crami), Thais Mello (Crami), Lilian C. Mineiro (ASPSCJ), Marinês 
de Campos Ribeiro (Unicamp), Regina Cardoso Pereira (Mâe Maria Rosa), Heloisa Theodoro (Coordenadoria 
do Idoso), Moisés Lincoln Nadin ( Aconchego Familiar) e Josiene Francisca Rodrigues Badin (Lar da 
Amizade); Justificaram: 14 (catorze) que são Conselheiros do Poder Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito), 
Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Antônio Carlos do Amaral Machado (SMCS), Ângela Maria Bassora (SME), 
Miriam Nazareth Berling (SMS), Henri Maeda (EMDEC), 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), Clélia Delfino P. Oliveira (SMH), Anicésio Vieira Caixeta (SMI) e Rodrigo Pinheiro Dias (SMI); 
06 (seis) que são Conselheiros da Sociedade Civil: Raphael Jorge Tannus (OAB), Daniela Colussi Câmara 
Matos (OAB), José Claudio Mendes (Usuários), Margarete Aparecida Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade) 
e Lucimara Treviso Melachauscas (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e Ausentes sem Justificativa: Não houve. 

2. Destaques e 
aprovação da Ata 

da Assembleia 
Ordinária de 3 de 

julho 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 a apresentação, a Presidente 
Silvia prosseguiu perguntando aos presentes quanto ao recebimento da Ata da Reunião Ordinária do mês 
anterior; tendo todos confirmado o recebimento, a presidente colocou em votação para a aprovação e 
por aclamação fora declarada aprovada com 15 (quinze) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 0 (zero) 
abstenção.    

3. Apresentação do 
Projeto Balaio de 

Memórias – CRAMI: 

Em seguida a presidente anunciou aos presentes que haveriam 2 (duas) apresentações sendo a primeira 
denominada “Projeto Balaio de Memórias” a ser realizada pela convidada Fernanda Furlan Gaudi Dias 
neste ato representando a Entidade (CRAMI). O projeto Balaio de Memórias é desenvolvido no âmbito do 
Serviço de Proteção Especial à família (SESF), serviço este vinculado ao Centro de Referência de Assistência 
Social (CREAS) da Secretaria de Assistência Social. O SESF tem por objetivo ofertar atendimento a famílias 
e indivíduos com diretos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não se encontram 
rompidos. O Projeto é utilizado como estratégia metodológica para fortalecimento das ações e visa 
resgatar a importância da memória autobiográfica com suas raízes e a preservação das histórias afetivas, 
na perspectiva da garantia de direitos previstos pelo Estatuto do Idoso, utilizando como metodologia a 
oralidade e a construção de um documentário. Ao término da apresentação, os presentes prosseguiram 
com alguns questionamentos bem como algumas orientações, que sanadas as dúvidas e acatadas as 
orientações a representante agradeceu e concluiu. 

4. Apresentação do 
Relatório de Prestação 
de Contas do FMPIC: 

Dando continuidade a Presidente Silvia, convidou o Conselheiro Anderson, para proceder com a 
“Apresentação do Relatório de Prestação de Contas do FMPIC”. O relatório tem por objetivo a prestação 
de contas de processos, deliberações e aplicações de recursos do FMPIC até o mês de junho de 2018. A 
disponibilidade de recursos no FMPIC inaugurou um novo ciclo de debates no Conselho Municipal do 
Idoso (CMI), inserindo novos procedimentos administrativos junto à SMASDH e novas discussões para a 
definição dos investimentos prioritários com estes recursos. A Comissão do FMPIC considerou importante 
a elaboração do referido relatório como forma de comunicar aos destinadores do FMPIC a utilização dos 
recursos. Ao término da apresentação, os presentes prosseguiram com alguns questionamentos que 
dirimidas as dúvidas, o conselheiro concluiu. 



5. Devolutivas das 
Comissões: 

Comissão de Políticas Públicas: Não houve; Comissão de Legislação e Registro: O conselheiro e 
coordenador da referida Comissão Rossi, explicou aos presentes quanto aos procedimentos de pedidos 
de registro das entidades junto ao Conselho; esclareceu, que com a aprovação da Presidente Silvia 
atribuíram aos conselheiros Beto e Causo Neto o papel de analisarem os planos de trabalho das entidades 
que requererem seus registros neste Conselho. O conselheiro Beto ainda enfatizou que não serão mais 
aceitos processos de Entidades solicitando seus registros com documentos faltantes e será dada a 
oportunidade para a Entidade refazer seus requerimentos; Comissão de Eventos: A conselheira Katia 
expôs aos presentes que haveria uma reunião no dia 16 de agosto às 14hs para deliberarem sobre os 
eventos para o mês de outubro semana do Idoso. Comunicou que no dia 01 de outubro de 2018 haverá 
um Seminário no dia Internacional do Idoso na Unicamp, abordando o tema “Políticas Públicas”; dia 29 de 
outubro de 2018, haverá uma caminhada na Lagoa do Taquaral, organizada pela Unicamp e que o 
Conselheiro será convidado para fazer parte do mesmo; no dia 09 de outubro de 2018 haverá o encontro 
de Corais às 13Hs na Fonte São Paulo e no dia 25 de outubro haverá o evento “Cuidando de Cuida” com 
várias atividades como teatro, musicais, palestras, oficinas e assim concluiu lendo a programação o 
conselheiro Saga auxiliou na explanação quanto a programação do evento; Comissão de ILPI: Tem se 
reunido regularmente e definiu que atuará em três frentes de trabalho: diante de denúncias, solicitações 
de inscrições e renovações de registros junto ao CMI de instituições voltadas à proteção integral do idoso 
e também das instituições caracterizadas pela oferta de atendimentos de média complexidade à pessoa 
idosa. Para isso a Comissão irá se dedicar em elaborar e propor a aplicação de três instrumentais distintos, 
mediante a especificidade requerida."; Comissão de FMPIC: Não houve. 

6. Demonstrativo do 
FMPIC: 

O Foi feita apresentação do demonstrativo à assembleia pela presidente Silvia e os valores disponíveis no 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas – FMPIC está na esfera de R$ 6.899.072,25 (seis milhões, 
oitocentos e noventa e nove mil, setenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Ressaltou que vale lembrar 
que como já fora dito pelo Anderson, alguns valores deste montante, já estão destinados. 

7. Informes Gerais: 

O conselheiro Anderson reforçou quanto ao curso oferecido aos conselheiros e que das 30 (trinta) vagas 
reservadas aos conselheiros, até o momento apenas 08 (oito) haviam sido preenchidas. Aproveitou o 
momento para reforçar o convite e importância da participação de todos. 
Conclusa a pauta proposta, a Presidente Silvia deu por encerrada a presente assembleia às 16:30hs. 

 
 
 
 
 

  
 


