
Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas, realizada em 19 de
fevereiro de 2015.
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Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira
Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início em segunda chamada às quatorze horas e
trinta minutos. De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, participaram 23 (vinte e três) pessoas. Entre
essas, 11 (onze) eram conselheiros titulares: Eliane Márcia Martins Tortello (Gabinete do Prefeito); Anderson Gonçalves
(Secretaria de Segurança Pública); Silvia Jeni P. de Brito (Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social);
Regina Celi da Silva Rocha (Secretaria Municipal de Educação), Miriam Nazareth Berling (Secretaria Municipal da Saúde);
Adriana  Piccirilo  D.  Mendes  (Secretaria  Municipal  de  Transportes);  Anicésio  Vieira  Caixeta  (Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura);  Maria  Lucia  Secotti  Filizola  (Pastoral  da  Pessoa  Idosa);  Omar  Abel  Rodrigues  (Associação  Campinas
Parkinson); Alessandra Alves Bueno (Lar Beneficente Sã Doutrina) e  Sandra Margareth Zampola (Projeto Gente Nova –
PROGEN).  Os  conselheiros  suplentes  eram 6 (seis):  Mariana Barão (Gabinete  do Prefeito);  Carolina  Belo  R.  Scacheti
(Secretaria  Municipal  de  Saúde);  Kleber  Rodolfo  Albino  Ferreira  (Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer);  Rodrigo
Pinheiro Dias (Secretaria Municipal de Infraestrutura), Maria Aparecida Trovó (Pastoral da Pessoa Idosa) e Camila Cristina
Franco  (Lar  Beneficente  Sã  Doutrina). Justificaram ausências: Paola  Bassoli  Costa  (Secretaria  Municipal  de  Assuntos
Jurídicos) e Walter Rhis de Jesus (Secretaria Municipal de Cultura). Havia  6 (seis) convidados:  Audren Simão (CMI); Ilca
Bressan (voluntária do CMI); Sonia Poppi (voluntária do CMI); Maycol Salim (Coordenador da Coordenadoria do Idoso);
Benedito Saga (voluntário CMI) e Erna Weissmann (voluntária CMI). 
Iniciou-se com a apresentação do ex presidente do CMI, Sr Benedito Saga, falando sobre a gestão anterior. Após, a palavra
foi passada ao Conselheiro de maior idade, Sr Omar, que solicitou a mim, Mariana, secretariar os trabalhos desta reunião
e pediu a apresentação dos presentes bem como quais entidades e segmentos representam. Mariana fez uma breve
introdução sobre o CMI e foram colocadas  algumas  sugestões  de dias  e  horários  para a assembleia  ordinária.  Ficou
convencionado que a assembleia ordinária do mês de março será no mesmo horário, às 14 horas e no dia 05, 1ª quinta
feira do mês, e que uma das pautas será sugestões de novos horários.  Sandra colocou a importância do respeito ao
horário de início das reuniões, vez que o atraso dos conselheiros acaba por prejudicar as demandas posteriores. Adriana
reitera o consenso posterior. Foram apresentadas as comissões do CMI e o trabalho que nelas são desenvolvidos. Há que
se fazer uma revisão dos novos integrantes, bem como definir datas e horários das reuniões das comissões, o que pode
ficar a critério dos seus respectivos componentes. Lúcia sugere a mudança de data e até horário da assembleia pois diz
que para a Pastoral da Pessoa Idosa, o começo do mês é muito atribulado. Entretanto, Eliane apontou que o Regimento
Interno prevê a realização na 1ª quinta feira do mês.  Lúcia ressalta que ele prevê a ocorrência da reunião ordinária
preferencialmente na 1ª quinta feira. Sílvia coloca que geralmente é a assembleia quem define o dia da reunião. Lucia
aponta a disposição do Regimento Interno acerca da participação nas comissões, bem como a sua importância para o
andamento  dos  trabalhos  do  Conselho.  Omar  coloca  que  deveria  haver  no  regimento  interno  a  obrigatoriedade  na
participação dos conselheiros nas comissões. Sandra pergunta sobre o cronograma das reuniões das comissões e se elas
seriam montadas na próxima reunião. Omar reitera a necessidade de pontualidade e planejamento para participar das
reuniões do CMI. Silvia reitera a necessidade de passar-se à escolha da nova diretoria,  que dará as diretrizes para o
planejamento. Passou-se a escolha da nova diretoria do Conselho. Foi apresentada a chapa de diretoria. Saga sugeriu que
deveria ser a Sandra a 1ª secretária pela continuidade do mandato e não a Susy, vez  que há a possibilidade de sua
aposentadoria antes do término da vigência de seu mandato, o que foi de concordância por parte de Sandra e dos demais
presentes, sem que tenha havido qualquer resistência por parte dos presentes. Apresentado os candidatos à diretoria,
quais sejam: Presidente: Miriam, Vice-Presidente: Lúcia, 1º Secretário: Sandra, 2º Secretário: Susy. Foi perguntado aos
demais conselheiros da sociedade civil acerca das vagas para diretoria, sem que houvesse discordância. Foi eleita a chapa
da diretoria por votação unânime. Saga pediu a palavra para felicitar a nova diretoria eleita e dizer do equilíbrio entre
humanidade e técnica dos membros e da importância do trabalho conjunto para o bom atendimento àqueles idosos que
procuram por isso. Sílvia sugeriu que para a próxima Assembleia 30 minutos fossem destinados para que falar sobre
controle social, papel do Conselheiro e do CMI, bem como que as Secretarias trouxessem os serviços destinados à pessoa
idosa dentro de sua política. Lúcia sugeriu que 3 ou 4 secretarias falem por reunião para não ocupar todo o tempo. Miriam
esclarece que seria apenas apresentação e não debate. Sílvia se candidatou para falar sobre controle social. Os critérios
acerca  das  proposituras  citadas  ficarão  a  critério  da  diretoria.  Salim  perguntou  se  os  membros  da  Comissão  seriam
designados nesta reunião ou na próxima. Lúcia sugeriu como item de próxima pauta o assunto “Conferência Municipal”,
que deve ser realizada até maio próximo. Salim propôs uma transição entre as presidências para que seja conversado
alguns detalhes, tais como formato de reunião e cronogramas já estabelecidos. Rodrigo perguntou como seria a escolha
dos membros das Comissões  e pediu informações  sobre como e o que seria a Conferência.  Foi  entregue uma pasta
contendo várias  leis  para cada conselheiro,  principalmente  contendo o regimento interno.  Omar encerrou a reunião
felicitando os novos membros da diretoria. Às dezesseis horas e quarenta minutos encerrou-se a Assembleia e nada mais
tendo para o momento eu, Mariana Barão, Secretária, lavrei a presente ata que passa a ser assinada por mim e pela
Presidente do CMI.

                              Miriam Nazareth Berling – Presidente                                      Mariana Barão - Secretária




