
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas – CMI, no 14 (décimo quarto) dia do 
mês de outubro de 2019, na Casa dos Conselhos, à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, com início às 

14:20hs. 

Pauta: 

1) Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes, 

2) Destaques e aprovação da ata da Assembleia Geral de 09 de setembro de 2019; 
3) Eleição da Diretoria do CMI para o período de 18 (dezoito) meses; 
3.1) Regras do processo eleitoral; 
3.2) Apresentação dos candidatos; 
3.3) Votação; 
3.4) Apuração dos Votos e 
3.5) Proclamação do Resultado. 

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 33 (trinta e três) pessoas. Entre essas, 08 (oito) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público:  Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), 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); 02 (dois) que são Conselheiros 
Suplentes do Poder Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito) e Patrícia de Faria Tasca (SMASDH); 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), Vitor José Peretta (Usuários), Omar Abel Rodrigues (Assoc. Parkinson), 
Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade), Lucimara Treviso Melachauscas (Sã Doutrina do Sétimo Dia) e 
Kátia Stancato (Profissionais); 07(sete) que são Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Maria 
Angélica Tomaz Martins (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Marta Eugênia Fontenelle Pimenta 
(OAB), Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários), José Claudio Mendes (Usuários), Maria Aparecida de 
Oliveira Zambelli (Usuários), João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson) e Dalva Santos Cyrilo da Silva 
(Sã Doutrina do Sétimo Dia) e 07 (sete) que são Convidados: Lia L. Amatto (APAE Campinas), Marlúcia 
Dantas Figueiredo (Coord. do Idoso), Thaís Mello Ferreira (Crami Campinas), Lilian C. Mineiro (ASPSC 
Jesus), Moisés Lincoln Nadin (Voluntário), Rosemari S.Scarenotto (Usuários) e Danusa M. V. Amadeu 
(Afascom) e Justificaram: 00 (zero); 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 M. Lippaus (SMH), Rodrigo Pinheiro Dias (SMI), Tania 
Regina Cinack (Usuários) e Margarete Aparecida Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade). 

2. Destaques e 
aprovação da ata da 
Assembleia Geral de 
09 de setembro de 

2019; 

A presidente deu início a presente Reunião Ordinária e esclareceu que como de praxe, 
preliminarmente são feitas as apresentações dos presentes e justificativas dos ausentes. Feitas as 
apresentações, a Presidente Silvia apresentou a pauta desta Assembleia a todos e em seguida 
perguntou aos Conselheiros do CMI se todos receberam a Ata da Reunião Ordinária de 09/09/2019. 
Os Conselheiros responderam que “Sim” e perguntou se há algum destaque e ou correção a ser feita, 
o que não havendo, a Presidente submeteu a Ata para a aprovação, o que se deu com 16 (dezesseis) 
votos “Sim”; 0 votos “Não” e 02 (duas) “Abstenções”; assim, a Presidente Silvia Jeni declarou a Ata da 
Reunião Ordinária realizada em 09 de setembro de 2019, aprovada. 

3. Eleição da 
Diretoria do CMI 
para o período de 

18 (dezoito) meses; 

Dando continuidade, a presidente Silvia esclarece que seguirá a pauta proposta como de costume, 
afirma que o Diário Oficial do Município é o meio oficial de comunicação do Conselho. A presidente 
Silvia explica aos presentes que na reunião ordinária do mês anterior, não houve um consenso quando 
a votação da nova Diretoria. Enfatizou que há conselheiros que optam que nem todos os conselheiros 
devem votar para os diretores do Conselhos e há os que consideram que sim e que o Conselho é de 
todos os conselheiros e todos devem votar, independentemente da Sociedade Civil e ou Poder Público. 
Esclarece que não é eleição para conselheiros, mas para Diretores e reforçando, quem vota são os 
conselheiros titulares, e na possível ausência do titular, votará em seu lugar o seu suplente.  

3.1 Regras do 
processo eleitoral; 

Na definição das regras para o processo eleitoral, a presidente Silvia, ofertou a palavra aos presentes 
para que se manifestem no sentido de definir como se dará a eleição. Assim, aconteceu e vários 
conselheiros muito contribuíram com as definições para o referido pleito. Consideradas as falas de 
cada um dos conselheiros, a presidente Silvia enfatiza que se coloca totalmente contra o modelo 
sugerido na Reunião Ordinária anterior, esclarece que nunca viu uma proposta dessa no âmbito do 
Conselho, que ficou indignada, visto que o Conselho é o espaço privilegiado para o encontro entre a 
Sociedade Civil e o Poder Público e toda a movimentação deve se dar em torno da composição e não 
da fragmentação.  Assim, a Presidente colocou em votação se todos os conselheiros poderiam votar 
em todos os candidatos. Feitas as manifestações, houve unanimidade no sentido de que todos os 
conselheiros votarão em todos os candidatos. 



3.2 Apresentação 
dos candidatos; 

Na pauta proposta, o conselheiro Raphael Tannus apresentou uma chapa composta por: Para 
Presidente: Raphael Jorge Tannus; para Vice-Presidente:  Henri Maeda; para 1º Secretário: José 
Alberto Macedo Nogueira e para 2º Secretário: José Claudio Mendes. Feita a apresentação da chapa, 
a Presidente Silvia, apontou a não paridade da chapa apresentada, o que suscitou ampla discussão, 
considerações em torno da questão através de cada um dos conselheiros presentes. Diante da ampla 
discussão, o candidato a presidente Raphael Tannus ofertou a oportunidade a quem se interesse do 
Poder Público para compor a chapa como 1º ou 2º Secretário concorrendo diretamente com os 
conselheiros Beto ou José Claudio. O conselheiro Anderson discursou sobre seu ponto de vista quanto 
a questão apresentada e prontamente o conselheiro Raphael Tannus perguntou ao Anderson se o 
mesmo gostaria então de concorrer podendo assim compor a Diretoria perante o resultado da 
votação. O conselheiro Anderson diz “Sim” gostaria e lamenta por não ter sido convidado para 
conversa com os demais nesse sentido.   

3.3 Votação; 

Dando prosseguimento, a Presidente Silvia solicitou aos presentes que se iniciasse o processo de 
votação com o auxílio do administrativo do CMI. E seguida, com o uso da palavra, o administrativo Isac 
esclareceu aos presentes que para melhor organização e transparência do pleito, cada um dos 
conselheiros, deverão passar na mesa da organização, assinar a lista de pessoas aptas a votarem, 
retirar sua cédula, preenchê-la na cabine de votação e por fim depositá-la na urna. Assim ocorreu com 
todos os 18 (dezoito) conselheiros aptos a votarem.  

3.4 Apuração 
dos Votos; 

Após todos os 18 (dezoito) conselheiros aptos a votar depositarem seus votos na urna, a Presidente 
solicitou ao administrativo do CMI, Gilberto Prado que abrisse a urna. Feita a abertura da urna na 
presença de todos, o processo de separação e contagem dos votos foi devidamente acompanhado 
pela conselheira suplente da sociedade civil Sonia Poppi, pela conselheira suplente do poder público 
Mariana Barão, pela conselheira titular do poder público Isabel Barbosa e pelo administrativo do CMI 
Isac Mônego. Feita a contagem das cédulas ora depositadas na urna e apurados os votos, o resultado 
divulgado foi: Para Presidente: Vaga pleiteada pelo conselheiro Raphael Jorge Tannus:  01 (um) voto 
nulo, 05 (cinco) votos em branco e 12 (doze) votos válidos; para Vice-Presidente:  vaga pleiteada pelo 
conselheiro Henri Maeda: 0 (zero) voto nulo, 06 (seis) votos em branco e 12 (doze) votos válidos; para 
1º Secretário: vaga pleiteada pelo conselheiro José Alberto Macedo Nogueira:  01 (um) voto nulo, 05 
(cinco) votos em branco e 12 (doze) votos válidos; para 2º Secretário, vaga pleiteada pelo conselheiro 
Anderson Gonçalves:  01 (um) voto nulo, 01 (um) voto em branco e 09 (nove) votos válidos e ainda 
para 2º Secretário, vaga pleiteada pelo conselheiro José Claudio Mendes:  01 (um) voto nulo, 01 (um) 
voto em branco e 05 (cinco) votos válidos. O resultado foi divulgado através do Datashow e todos os 
conselheiros do CMI tiveram acesso aos resultados. Dúvidas que surgiram foram prontamente sanadas 
pela 1ª Secretária do CMI Mariana Barão. 

3.5 Proclamação 
do Resultado. 

Dando prosseguimento a pauta proposta, a Presidente Silvia proclamou o resultado das eleições, com 
os seguintes conselheiros eleitos para o período de 18 (dezoito) meses: Para Presidente e 
representando a Sociedade Civil: Raphael Jorge Tannus; para Vice-Presidente e representando o Poder 
Público: Henri Maeda; para 1º Secretário e representando a Sociedade Civil: José Alberto Macedo 
Nogueira e para 2º Secretário e representando o Poder Público: Anderson Gonçalves, garantindo a 
paridade no exercício de suas funções por esta Diretoria. Proclamado o resultado, a Presidente Silvia 
Jeni Luiz Pereira de Brito, agradeceu a todos pela dedicação, pelos trabalhos realizados em sua gestão 
e desejou sucesso à nova Diretoria pelo período em que exercerão suas funções. Assim, deu por 
encerrada esta Assembleia Ordinária às 15:40hs do dia 14 de outubro de 2019. 

 


