
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 14 (décimo quarto) dia do mês de maio 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 07 de Maio 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 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 29 (vinte e nove) pessoas. Entre essas, 06 (seis) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Silvia Jeni Luiz P.  de 
Brito (SMASDH), Helena Husemann Menezes (SMS), Henri Maeda (EMDEC) e Anicésio Vieira Caixeta (SMI); 
04 (quatro) que são Conselheiros Suplentes do Poder Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito), Cristiane 
Silva Vieira Costa (SMASDH), José Roberto Valine (SMC) e Marco Antônio Martins (SMH); 08 (oito) que são 
Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), José 
Antônio Rossi (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); 06 (seis) 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), José Claudio Mendes (Usuários), Maria Aparecida de 
Oliveira Zambelli (Usuários) e João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson); 05 (cinco) que são Convidados: 
Thais Mello (Crami), Fernanda Furlan Gaudi Dias (Crami), Marlúcia Dantas F. (Coord. do Idoso), Regina 
Cardoso Pereira (Mâe Maria Rosa) e Marinês de Campos Ribeiro (Unicamp); Justificaram: 12 (doze) que 
são Conselheiros do Poder Público: Antônio Carlos do Amaral Machado (SMCS), Rogério Scarazzatto 
(SME), Ângela Maria Bassora (SME), Miriam Nazareth Berling (SMS), José Teixeira Bozza (EMDEC), Alberto 
Fábregas de Aguiar Neto (SMAJ), José Carlos de Paula Ribeiro (SMAJ), Isabel Silva Barbosa(SMC), Giselda 
Rosebel Morandi de Araújo (SMEL), Deise Campos de Souza (SMEL), Clélia Delfino P. Oliveira (SMH) e  
Rodrigo Pinheiro Dias (SMI); 06 (seis) que são Conselheiros da Sociedade Civil: Raphael Jorge Tannus 
(OAB), Daniela Colussi Câmara Matos (OAB), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), Lucia Helena 
Mendes (Lar da Amizade), 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 7 de Maio 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 iniciou explicando aos presentes a importância da apresentação dos presentes bem como os órgãos 
que representam. Agradeceu a Conselheira Maria Angélica por ter aceito o papel de secretariar a reunião 
ordinária do dia 07/05/2018. Prosseguindo fez a leitura da Ata do dia 07 de Maio de 2018 e o Isac 
secretário administrativo do Conselho esclareceu que os conselheiros Anderson, Raphael e Mariana 
solicitaram previamente por email à secretaria administrativa do CMI, alterações em suas falas que 
prontamente foram atendidas. Conclusa a leitura e dirimidas as dúvidas, foi posta em votação a referida 
Ata fora e aprovada com 17 (dezessete) votos (Sim), 0 (zero) votos (Não) e 0 (zero) abstenção.    

3. Calendário de 
Formação de 
Conselheiros: 

Em seguida a Conselheira Mariana informou a necessidade de acontecer a formação dos Conselheiros, 
com o intuito de prepará-los no que diz respeito ao papel do Conselho, do Conselheiro e de sua 
importante participação. O Conselheiro José Claudio ressaltou ainda o fato de que quando ingressou ao 
Conselho, enfrentou dificuldades para entender o papel do Conselho bem como de suas comissões 
ressaltando a importância de se ter esse tipo de capacitação. A Conselheira Adalgisa reafirmou a fala do 
Conselheiro José Claudio justificando e valorando tal capacitação. Dito isto, Mariana apresentou aos 
presentes os temas enviados nos comunicados de confirmação encaminhados aos Conselheiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Apresentação e 

Dando continuidade a Presidente Silvia apresentou à assembleia, slides em Power Point que esclarece 
quanto a formação, papel e importância das Comissões, bem como de seus componentes para o bom 
andamento do Conselho. A apresentação contou com a leitura do Artigo 19 com seus parágrafos e em 
específico a Sessão IV, Artigo 28, Incisos e Alíneas do Regimento Interno. Após explanar e sanar algumas 
dúvidas, propôs então a formação das Comissões e deixou a cargo das mesmas elegerem seus 
coordenadores bem como os relatores. Posto isto,  prosseguiu com a formação da primeira comissão 
sendo: Comissão de Políticas Públicas e Violência que foi formada pelos seguintes conselheiros: 
Anderson Gonçalves, Carlos Roberto Longuini, Helena Husemann Menezes, Isabel Silva Barbosa, José 
Roberto Valine e Kátia Stancato; prosseguindo, a Presidente Silvia propôs a formação da Comissão de 
Legislação e Registro, seguida pelo Conselheiro José Alberto Macedo Nogueira (Beto), que manifestou a 
não participação de tal formação, por estar descontente com algumas coisas que estariam acontecendo 
no Conselho. Ressaltou que não havendo mudanças, nem mesmo participaria de alguma comissão e 



constituição das 
Comissões temáticas; 

diante disso, solicitou à Diretoria uma reunião para os devidos esclarecimentos. Este posicionamento foi 
seguido pelos Conselheiros José Cláudio Mendes, Adalgisa Oliveira Lima Garcia e por fim José Antônio 
Rossi, todos componentes desta mesma comissão na gestão passada. A Presidente Silvia acatou o pedido 
e marcou a reunião com estes Conselheiros para o dia 22/05/2018 às 14hs no CMI. Dando 
prosseguimento, passou-se então a formatar a Comissão de ILPI, que foi formatada com os seguintes 
conselheiros: Adalgisa Oliveira Lima Garcia, Alessandra Alves Bueno, Cristiane Silva Vieira Costa, Katia 
Stancato, Lucimara Treviso Melachauscas, Maria Aparecida de Oliveira Zambelli, Sonia Maria de Souza 
Poppi, Tania Regina Cinack, Vitor José Peretta e dos convidados Marlúcia Dantas F. e Moisés Lincoln 
Nadin; Após, deu-se início a constituição da Comissão de Eventos que foi constituída pelos seguintes 
conselheiros: Benedito Saga, Henri Maeda, Katia Stancato, Tania Regina Cinack, Maria Angélica Tomaz 
Martins, Elídia Cândida de Rocha Carvalho, José Claudio Mendes, Marco Antonio Martins e pela 
convidada Marlúcia Dantas F.. Concluindo a composição das comissões, a Presidente propôs a formação 
da Comissão FMPIC, que foi formatada com os seguintes conselheiros: Anderson Gonçalves, Anicédio 
Vieira Caixeta, José Alberto Macedo Nogueira, José Antonio Rossi, José Claudio Mendes e Mariana Barão 
finalizando então a etapa da assembleia. 

5. Demonstrativo 
Financeiro do FMPIC; 

A Conselheira Mariana abre sua fala esclarecendo que o valores do FMIPC são geridos por um Profissional 
da Secretaria Municipal de Assistência Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, embora sua utilização 
é deliberada pelo Colegiado do Conselho. O demonstrativo financeiro é enviado pela Secretaria e exibido 
todos os meses em reunião ordinária deste Conselho. Com o uso do Datashow expos à assembleia os 
valores disponíveis no Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas - FMPIC, na esfera de R$ 
6.684.883,41 (seis milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta 
e um centavos). Ressaltou que alguns valores deste montante, já estão destacados para a construção do 
Centro-Dia na ordem de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para a 
contratação da empresa que fará o trabalho de diagnóstico e R$3.000.000,00 (três milhões de reais) 
destacados para o edital de chamamento voltados para projetos voltados para a pessoa idosa. A 
Conselheira Katia indagou quanto ao método e processo de destinação dos valores constantes no FMPIC, 
que sanada a dúvida pertinente, concluíram as Conselheiras Mariana e Silvia. O Conselheiro José Alberto 
Macedo Nogueira “Beto” lembrou que os valores disponíveis não estão parados desde 2010 ocasião em 
que foi criado o FMPIC; ressaltou que durante este período o CMI fez várias destinações de valores e 
ainda ressaltou a importância que se faça um histórico com todas as destinações desde de sua 
formalização. Em seguida, Mariana pôs em votação e por unanimidade foi aprovado pela assembleia.  

6. Informes Gerais; 

O Conselheiro Benedito Saga inicia valorizando a presente reunião e afirmando que as comissões fazem 
parte da vida do conselho e faz com que o conselho tenha bom desenvolvimento em sua trajetória. 
Enfatizou ainda a importância que tem o Conselheiro que se faz presente nos eventos fortalecendo assim 
a representatividade do Conselho. Informa ainda que a Associação dos Cuidadores de Idosos de Campinas 
e Região Metropolitana ela é um filho do Conselho, uma gestão do Conselho e gostaria que os 
conselheiros à medida do possível se apropriassem de suas ações. O Conselheiro convida os presentes 
para que façam parte do evento que se dará no dia 19/05 das 8 às 11hs na Praça Mauá - Estação Mogiana 
e no dia 16/06 com ações no combate a violência a pessoa idosa. O Conselheiro Omar reforça a 
importância do CMI e pede o empenho de todos. O Conselho José Claudio esclarece que esteve em 
Paulínia com a presença de várias autoridades, inclusive o Prefeito e representantes do CMI daquele 
município na construção do diálogo e aproximação dos Conselhos Municipais do Idoso.  

Encerramento. Conclusa a pauta proposta, a Presidente Silvia deu por encerrada a presente assembleia às 16:08hs.  

 
 
 
 
 
  


