
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas – CMI, no dia 

13 (treze) de setembro de 2021, em ambiente Virtual. O endereço: 

https://salavirtual.campinas.sp.gov.br/b/smc-lz6-aps-yut, iniciando às 14:15h. 

 

 

 

Pauta: 

1) Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes; 

2) Destaques e aprovação da ata da última da reunião; 

3) Comissão do FMPIC (devolutiva dos trabalhos/deliberação demonstrativos); 

4) Comissão de Políticas Públicas e Violência (devolutiva dos trabalhos); 

5) Comissão de Legislação e Registro (devolutiva e deliberação dos trabalhos); 

6) Comissão de ILPI (devolutiva dos trabalhos); 

7) Comissão Eleitoral (devolutiva dos trabalhos e deliberação); 

8) Comissão Centro Dia (devolutiva); 

9) Comissão de Eventos (devolutiva); 

10) Comissão de Diagnóstico (devolutiva); 

11) Deliberação de apoio ao Movimento Velhice não é Doença; 

12) Informativo sugestões mês do Idoso 

13) Informes Gerais 

Reunião Presidida 

por: 

Patrícia de Faria Tasca 

Tipo de Reunião: Assembleia Geral Ordinária 

Secretário: Karla de Castro Borghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

Apresentaçã

o dos 

Presentes e 

Justificativas 

dos 

ausentes: 

De conformidade com o registro do livro de presença do Conselho Municipal do 

Idoso de Campinas, participaram 32(trinta e duas) pessoas. Entre essas, 08 

(seis) que são Conselheiros Titulares do Poder Público: Patrícia de Faria Tasca 

(Gabinete do Prefeito), Karla de Castro Borghi (SMASDH), Silvia dos Santos 

Machado(SMSP),Marco Antônio dos Santos (SMC), Deise Campos de Sousa 

(SME), Susimara Lizabelle (SMI), Thalles Jordane Almeida Oliveira (SMJ); Henri 

Maeda (EMDEC); 2 (dois) que é Conselheiro Suplente do Poder Público: Silvano 

Freire de Oliveira (Gabinete do Prefeito), Clébia Alves Campos Oliveira 

(SMASDH); 09 (nove) que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Juarez 

Bispo Mateus (Associação dos Idosos de Campinas e Região), Benedito Saga 

(Associação dos Cuidadores de Idosos de Campinas e Região Metropolitana), 

Alice Helena Danielli (usuário), Bento da Costa Carvalho Júnior (usuário), Maria 

Aparecida de Oliveira Zambelli (usuário), José Alberto Macedo Nogueira 

(usuário), Ana Maria de Arruda Camargo (UNICAMP), Alessandra Alves Bueno (Lar 

Alice de Oliveira) e Danusa de  Mello Vechini Amadeu (Associação Franciscana de 

Assistência Social Coração de Maria), 05 (cinco) que são Conselheiros Suplentes 

da Sociedade Civil: Rosemary Assis (Cons. Regional de Psicologia), Diva 

Aparecida França de Moraes (usuário), Tânia Regina Cinack (usuário), Tânia 

Maria Granzotto (usuário), Renata Cristina de Souza (Lar Alice de Oliveira) e 09 

(nove) que são  Convidados: Naoko Silveira (voluntária), Sônia Poppi 

(voluntária), Marly Galvão (Centro Comunitário Santa Lúcia), Rita Gonçalvez, 

Programa CESD – Livia de Castro, Giani Merces (Paroquia Sagrado Coração de 

Jesus), Rita Gonçalves (Progen), Maria Rosa Velardez (voluntária) , Giberto Prado 

https://salavirtual.campinas.sp.gov.br/b/smc-lz6-aps-yut


(administrativo – CMI), Mônica (Administrativo CMI) ; 03 (três) que Justificaram: 

Elaine Cristina Borin da Silva (SMSP), Mara Marques da Silva (SME), Roberta dos 

Reis Mantovani (EMDEC), Elza Lauretti Guarido (Cons. Regional de Psicologia Subsede 

de Campinas) e Ana Maria Sorrosal (usuário) e Ausentes sem Justificativa:  André 

Tavares Machado (SMC), Maria Silvia Gianoni (SME), Ana Luiza Costa de Magalhães 

(SMEL),  Reginaldo Pacheco Rodrigues (SMH), Andreia Sílvia de Freitas (SMH), 

Silvio José dos Reis (SMI), Jose Carlos de Paula Ribeiro (SMJ), Carolina Belo 

Rodrigues Scacheti (SMS) e Alexandra Sevilha Meleschco Ganev (SMS) 

2) Destaques 

e aprovação da 

ata da 

Assembleia 

Geral Ordinária 

de 12 de 

julho de 2021 

Feitas as apresentações passou-se para a aprovação da ata da assembleia 

ordinária de 09 de agosto de 2021, foi aprovada com a solicitações de algumas 

de alterações, que serão realizadas e a ata será reenviada para os Conselheiros. 

3)Comissão do 

FMPIC 

(devolutiva dos 

trabalhos/deliber

ação 

demonstrativos) 

A Comissão apresentou o Coordenador que será o Conselheiro José Alberto 

Macedo Nogueira e a Relatora a Conselheira Karla de Castro Borghi. Tendo em 

vista que, a primeira reunião da Comissão contou com a presença de apenas de 

ambos os Conselheiros, ficou decidido que a Comissão analisará os extratos e 

balanços do Fundo do Idoso, para trazer o parecer na próxima reunião ordinária. 

 

4) Comissão de 

Políticas Públicas e 

Violência 

(devolutiva dos 

trabalhos) 

A Comissão apresentou a Coordenadora a Conselheira Renata Cristina de Souza 

e a Relatora a Voluntária Naoko Silveira. 

Informando que a reunião ocorrerá sempre na 3ª segunda-feira do mês. 

5) Comissão de 

Legislação e Registro 

(devolutiva e 

deliberação dos 

trabalhos) 

 

A Comissão apresentou o Coordenador o Conselheiro Henri Maeda e a Relatora a 

Conselheira Mara Marques da Silva. 

O Coordenador informou que já iniciaram o estudo para alterar a metodologia do 

registro, visando a simplificação. Informando, também que a reunião ocorrerá 

toda a 2ª terça-feira do mês, 

A Presidente Patricia Tasca, reiterou a necessidade de simplificação, solicitando à 

todos os Conselheiros que possam e tenham experiência em avaliar plano de 

trabalho, que ajudem na Comissão 

8) Comissão 

Centro Dia 

(devolutiva); 

 

Adiantou a pauta da Comissão do Centro Dia, pois o Coordenador é também o 

Conselheiro Henri Maeda e a Relatora é a Conselheira Clébia Alves Campos 

Oliveira. 

O Conselheiro José Alberto Macedo Nogueira passou o número do SEI que trata 

da Construção do Centro Dia para os Conselheiros participantes. Informou 

também, que houve uma solicitação do vereador Marcelo da Farmácia para 

visitar a construção também. 



6) Comissão de ILPI 

(devolutiva dos 

trabalhos); 

 

A Comissão apresentou a Coordenadora Danusa de Mello Vechini Amadeu e 

informou que não houve ainda a escolha de relator. Por fim, informou que 

aproxima reunião será no dia 13/10 para que os integrantes da Comissão saibam 

mais sobre as ILPIS. 

 

7) Comissão Eleitoral 

(devolutiva dos 

trabalhos e 

deliberação); 

 

O Coordenador José Alberto Macedo Nogueira fez a devolutiva sobre a eleição 

ocorrida no dia 19/08/2021. Informou sobre os novos conselheiros eleitos e que 

já houve a posse por portaria, publicada em diário oficial, assim a Comissão deixa 

de existir, pois todas as vagas para o Conselho estão completas. 

9) Comissão de 

Eventos 

(devolutiva); 

 

A Comissão de Eventos apresentou o Coordenador o Conselheiro Benedito Saga 

e a comissão entendeu ser melhor ter dois relatores a voluntária Maria Rosa 

Veladez e o Conselheiro Gilberto Gonçalvez. 

A Comissão informou que já tinham feito três reuniões, tendo em vista o Dia 

Mundial do Idoso, que já havia uma planilha de atividades programadas para o 

mês. 

Houve a explanação da Conselheira Ana  Maria de Arruda Camargo, que convidou 

todos para a Live que ocorrerá no dia 30/09, com a exposição da Dra. Karla 

Giacomini. Na Live haverá uma homenagem à médica geriatra Maria Elena 

Guariento, sendo que o Conselho Municipal do Idoso será representado pelo 

Conselheiro Juarez Bispo Mateus. 

A Conselheira Alice Helena de Danielli também explanou sobre o Seminário 

organizado pela Unicamp, através do programa Universidade, no qual também 

haverá a presença do Conselho através da presidente do Conselho Patricia Tasca 

que participará da abertura, que ocorrerá em 01/10 

Por fim, tendo em vista o adiantar da hora e a urgência da aprovação dos Eventos 

que ocorrerão em outubro. Ficou ajustado que a Comissão terminará de fechar 

o calendário em conjunto com a Diretória no dia 22/09 e que os demais 

conselheiros serão convidados a participar dos eventos. 

  

10) Comissão de 

Diagnóstico 

(devolutiva); 

 

A Presidente solicitou desculpas e informou que constou errado na pauta, pois a 

Comissão do Diagnostico já havia cumprido a sua função, só cabendo agora a 

divulgação do Diagnostico pelo Conselho. 

 

***Comissão 

Provisória do Edital 

de Chamamento 

Público 

Após isso, a Presidente informou que na pauta deveria ter constado a devolutiva 

da Comissão Provisória do Edital de Chamamento Público, passando a palavra 

para o Coordenador escolhido pela Comissão o Conselheiro Silvano Freire de 

Oliveira, que informou que a Comissão se reunirá com datas determinadas que 

deverá seguir o cronograma do edital, passando as seguintes informações sobre 

o edital: 

O edital está sendo analisado sobre algumas alterações que solicitadas pela atual 

presidente, tendo em vista algumas terminologias utilizadas de forma errônea. 

Informou que o Edital nasceu em 2017, que tendo em vista a pandemia houve 

atrasos. E devido a pandemia o processo que era de papel foi transformado em 



processo digital no sistema SEI. 

O Coordenador também informou por fim que está faltando uma revisão geral 

do edital. E que o edital exige que todas as entidades concorrentes deverão estar 

devidamente inscritas no Conselho o que exige uma desburocratização do 

sistema de inscrição no Conselho, para somente após isso haver a publicação do 

Edital. 

11) Deliberação de 

apoio ao Movimento 

Velhice não é 

Doença; 

 

A presidente Patricia Tasca explicou sobre a importância do tema e passou a 

palavra para a Conselheira Elza Lauretti Guarido e também para a Conselheira 

Ana Maria de Arruda Camargo, que também explanaram sobre o tema. 

O Conselho por fim decidiu por unanimidade a aderir ao movimento, todos os 

Conselheiros se manifestaram a favor ou verbalmente ou via chat sobre o tema. 

12) Informativo 

sugestões mês do 

Idoso 

 

Ao final a Conselheira Karla de Castro Borghi, Coordenadora da Coordenadoria 

de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa de Campinas falou sobre o Manual e 

sobre os Eventos da Semana do Idoso. 

13) Informes Gerais Não houveram mais informes e a reunião encerrou-se as 16:29 h 

 


