
Realizou-se a Reunião para Eleição de Conselheiros para Vagas Remanescentes 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 13:00hs. 

Pauta: 1) Relatório do Processo Eleitoral, Vagas Remanescentes. 

Reunião Presidida por: Anderson Gonçalves 

Tipo de Reunião: Processo Eleitoral, Vagas Remanescentes 

Secretário: Anderson Gonçalves 

1. Processo Eleitoral, 
Vagas 

Remanescentes. 

Conselho Municipal do Idoso decidiu e aprovou na Assembleia Geral do dia 08 de outubro de 2019 a 
criação da Comissão Eleitoral Provisória para o Processo Eleitoral das vagas remanescentes da 
sociedade civil, nos termos da Resolução 002/2019, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) 
do dia 21 de Agosto de 2019. A Comissão foi composta pelos seguintes conselheiros: José Alberto 
Macedo Nogueira; Sonia Maria de Souza Poppi; Raphael Jorge Tannus; Isabel Silva Barbosa; Anderson 
Gonçalves; e Anicésio Vieira Caixeta. A coordenação da Comissão ficou sob a responsabilidade de 
Anderson Gonçalves. A Comissão Eleitoral elaborou e publicou o Edital de Eleição, conforme DOM 
dos dias 17 e 18 de setembro de 2019, disponibilizado a oportunidade de candidaturas para 4 vagas, 
sendo 3 suplências e 1 titularidade. As vagas estavam distribuídas em dois segmentos, uma vaga para 
suplente representante de profissional ou órgão de classe e três vagas para representantes de 
usuários, isto é, pessoas com 60 anos ou mais. O Processo Eleitoral seguiu rigorosamente o 
cronograma previsto no Edital publicado nos dias 17 e 18 de setembro de 2019, qual seja: prazo de 
inscrição de 16 a 27 de setembro; publicação no DOM das inscrições habilitadas e inabilitadas no dia 
02 de outubro; prazo para recurso nos dias 03 e 04 de outubro; publicação no DOM do resultado dos 
recursos e lista de habilitados; eleição no dia 14 de outubro às 13 horas no Conselho Municipal do 
Idoso; publicação do resultado da Eleição no DOM do dia 16 de outubro; prazo para recurso nos dias 
17 e 18 de outubro; e publicação do resultado dos recursos no DOM do dia 23 de outubro. Foram 
eleitos dois novos conselheiros representantes de usuários dos serviços voltados à pessoa idosa, um 
titular e um suplente. As demais vagas (uma suplência de profissional e uma suplência de usuário) 
não foram preenchidas. Os Eleitos no dia 14 de outubro foram os seguintes candidatos: Sr. José 
Nuncio Mammana, eleito titular com 21 votos; e Sra. Ana Maria Sorrosal, eleita suplente com 04 
votos. Os Conselheiros Eleitos deverão tomar posse na Assembleia Geral do dia 11 de novembro de 
2019, conforme publicação no DOM do dia 23 de outubro de 2019. Membros da Comissão Eleitoral:  
 José Alberto Macedo Nogueira  
Sonia Maria de Souza Poppi  
Raphael Jorge Tannus  
Isabel Silva Barbosa  
Anderson Gonçalves  

Anicésio Vieira Caixeta 

 


