
 

Realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Municipal do Idoso no 
vigésimo sétimo dia do mês de junho de 2016 na Casa dos Conselhos, situada à Rua 
Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início as 
14h10. 
Pauta: 

1. Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes; 

   2. Eleição dos membros da diretoria com alternância de mandato entre poder público e sociedade civil na gestão 

2015-2017; 

   2.1 Considerando a omissão do rito para a presente eleição, aprovação das regras para a Assembleia Geral; 

   2.2 Apresentação das candidaturas e votação   

 
REUNIÃO PRESIDIDA POR Anderson Gonçalves 

TIPO DE REUNIÃO  Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso 

FACILITADOR E CRONOMETRISTA Mariana Barão 

SECRETÁRIO Mariana Barão 

1. APRESENTAÇÃO DOS 

PRESENTES E 

JUSTIFICATIVAS DOS 

AUSENTES 

De acordo com o registro do livro de presença do Conselho, participaram 32 

pessoas. Entre essas, 17 são conselheiros titulares. Os conselheiros suplentes eram 

07. Havia 06 convidados. Total de 01 justificativa de ausência, da conselheira 

suplente da SME, Ângela Maria Bassora. 

2. ELEIÇÃO DOS MEMBROS 

DA DIRETORIA 

Anderson iniciou este tópico informando que o regimento interno trabalha com um 

processo de eleição de diretoria, mas que ocorre logo após a nomeação dos 

conselheiros, não tratando especificamente daquele que ocorre na metade da gestão, 

quando há a alternância do poder público e sociedade civil nas funções de 

presidência e vice-presidência. 

O regimento não deixa claro se há apenas uma alternância de pessoas ou se há a 

necessidade de novo processo eleitoral.  

O que se propõe, frente à omissão do regimento, é a adoção de processo eleitoral. 

Todavia, havendo omissão, é necessária deliberação colegiada, como prevê o 

regimento interno. 

Assim, num primeiro momento, é necessário que se defina um ritual, trazendo-se os 

seguintes cenários para escolha pelos conselheiros: 

1. Eleição por chapas, nos termos do que preleciona o regimento para eleição no 

início do mandato; 

2. Eleição por cargo (presidência, vice-presidência, 1º secretário e 2º secretário). 

Ante à ausência de manifestações contrárias, aclamou-se a segunda opção, devendo 

a eleição transcorrer por cargos. 

Outra questão trazida é a ordem dos cargos. Começando pela presidência ou pela 2ª 

secretaria. Não houve concordância por parte da diretoria, eis porque a questão foi 

apresentada para deliberação pela Assembleia Geral. 

Anderson manifestou-se favorável pela ordem que considera mais lógica, que é 

começar a votação pelo cargo de presidente. 

Lúcia Secotti trouxe ao colegiado as razões de considerar mais viável iniciar pela 

função de 2º secretário, qual seja a de que os secretários podem ser qualquer 

conselheiro, havendo a possibilidade de ampla escolha, sendo que, para presidente e 

vice-presidente, só é possível que concorram conselheiros titulares da sociedade 

civil e poder público, respectivamente. 

Também, colocou que o mesmo procedimento (2ª secretaria e 1ª secretaria) foi 

adotado na eleição anterior. 

Sílvia pediu fala para dizer que considera que a diretoria é uma equipe, sendo difícil 

que as pessoas se candidatem para as funções de secretaria sem saber quem será o 

presidente, parecendo-lhe mais lógico que a votação se inicie pela presidência. 

Raphael colocou que julga que, por haver mais amplitude de candidatos nos cargos 

de secretaria, valeria a pena manter a votação dessas funções primeiro, tambem para 

manter um razoabilidade com os procedimentos utilizados no passado. 

Mariana pediu a fala para informar que, na reunião passada, pelo que se lembra, a 

elição foi apenas para 1ª e 2ª secretaria, sendo que o cargo de 1ª secretaria foi 



votado anteriormente à 2ª secretaria. 

Alessandra Figueiredo pediu que o nível da reunião fosse mantido, evitando 

discussões que levam ao seu esvaziamento. 

Superadas as manifestações, iniciou-se a deliberação, que se deu entre proposta 

1(início da votação pelo cargo de presidente) ou proposta 2 (inicío da votação pelo 

cargo de 2º secretário): 

a) Eliane Tortello (Gabinete do Prefeito): 1 

b) Sílvia Jeni (SMCAIS): 1 

c) Rogério Scarazzatto (SME): 1 

d) Miriam Berling (SMS): 1 

e) Adriana Mendes (EMDEC): 2 

f) Paola Bassoli (SMAJ): 2 

g) Kleber Toledo (SMEL): 2 

h) Clélia Delfino (SMH): 1 

i)  Lúcia Secotti (Pastoral da Pessoa Idosa): 2 

j)  Lúcia Mendes (Lar da Amizade Ilce da Cunha Henry): 2 

k) Adalgiza Oliveira (usuários): 2 

l) José Cláudio Mendes (usuários): 2 

m) Omar Abel Rodrigues (Associação Campinas Parkinson):1 

n) Alessandra Bueno (Lar Sã Doutrina): 1 

o) Sandra Zampola (PROGEN): 1 

p) Raphael Tannus (OAB): 2 

q) Alessandra Figueiredo (profissional de classe): 2 

r) Vilda Oliveira (AAPICAMP): 2 

 

Frente ao empate, exerceu o presidente o voto de minerva estabelecido no 

regimento interno, votando na opção 1. (27 minutos)Anderson iniciou o presente 

item informando que a discussão tratará do registro das entidades no Conselho 

como possível critério de habilitação para futuro repasse de recursos alocados no 

Fundo Municipal do Idoso. 

Informou também que foi encaminhado, a todos os conselheiros, material 

suplementar para subsidiar as discussões, com uma proposta por ele assinada, para 

servir de ponto de partida para as discussões, salientando que a deliberação sempre 

é dos conselheiros.  

Anderson iniciou o presente item informando que a discussão tratará do registro das 

entidades no Conselho como possível critério de habilitação para futuro repasse de 

recursos alocados no Fundo Municipal do Idoso. 

Informou também que foi encaminhado, a todos os conselheiros, material 

suplementar para subsidiar as discussões, com uma proposta por ele assinada, para 

servir de ponto de partida para as discussões, salientando que a deliberação sempre 

é dos conselheiros.  

Anderson iniciou o presente item informando que a discussão tratará do registro das 

entidades no Conselho como possível critério de habilitação para futuro repasse de 

recursos alocados no Fundo Municipal do Idoso. 

Informou também que foi encaminhado, a todos os conselheiros, material 

suplementar para subsidiar as discussões, com uma proposta por ele assinada, para 

servir de ponto de partida para as discussões, salientando que a deliberação sempre 

é dos conselheiros.  

Anderson iniciou o presente item informando que a discussão tratará do registro das 

entidades no Conselho como possível critério de habilitação para futuro repasse de 

recursos alocados no Fundo Municipal do Idoso. 

Informou também que foi encaminhado, a todos os conselheiros, material 

suplementar para subsidiar as discussões, com uma proposta por ele assinada, para 

servir de ponto de partida para as discussões, salientando que a deliberação sempre 

é dos conselheiros.  

Anderson iniciou o presente item informando que a discussão tratará do registro das 

entidades no Conselho como possível critério de habilitação para futuro repasse de 

recursos alocados no Fundo Municipal do Idoso. 

Informou também que foi encaminhado, a todos os conselheiros, material 

suplementar para subsidiar as discussões, com uma proposta por ele assinada, para 



servir de ponto de partida para as discussões, salientando que a deliberação sempre 

é dos conselheiros.  

Anderson iniciou o presente item informando que a discussão tratará do registro das 

entidades no Conselho como possível critério de habilitação para futuro repasse de 

recursos alocados no Fundo Municipal do Idoso. 

Informou também que foi encaminhado, a todos os conselheiros, material 

suplementar para subsidiar as discussões, com uma proposta por ele assinada, para 

servir de ponto de partida para as discussões, salientando que a deliberação sempre 

é dos conselheiros.  

Superado este tópico, passou-se à análise, pela assembleia geral, da necessidade de 

votação secreta. 

Não havendo oposição por nenhum dos presentes, a votação realizou-se por meio 

secreto, através das cédulas disponibilizadas pela secretaria administrativa, por 

cargos, separadamente, tendo se iniciado pelos candidatos à presidência. 

Aberto o momento, candidataram-se à presidência Sandra Zampola (PROGEN), 

Vilda Oliveira (AAPICAMP) e Alessandra Figueiredo (profissional de classe). 

As candidatas apresentaram-se, trazendo à Assembleia Geral suas formações, 

experiências profissionais e propostas de trabalho. 

Foi aberto um momento de perguntas às candidatas, ao que Lúcia trouxe que essa 

sistemática não estaria no rito, tendo sido de concordância dos demais. 

Iniciado o momento de votação, foram entregues as cédulas para os conselheiros 

com poder de voto presentes e, após, cada um deles colocou sua cédula na urna, 

pela ordem estabelecida na listagem do livro de presença. 

Antes, o conselheiro Anicésio Caixeta questionou a possibilidade de votar, vez que 

chegou atrasado na assembleia. Sendo o regimento interno omisso na questão, 

houve a deliberação colegiada permitindo o voto do conselheiro, nos seguintes 

termos: 

a) Eliane Tortello (Gabinete do Prefeito): sim 

b) Sílvia Jeni (SMCAIS): sim 

c) Rogério Scarazzatto (SME): sim 

d) Miriam Berling (SMS): sim 

e) Adriana Mendes (Transportes/EMDEC): sim 

f) Paola Bassoli Costa (SMAJ): sim 

g) Kleber Rodolfo (SMEL): sim 

h) Clélia Delfino (SMH): sim 

i)  Lúcia Secotti (Pastoral da Pessoa Idosa): não 

j)  Lúcia Helena Mendes (Lar da Amizade): sim 

k) Adalgiza Oliveira (usuária): sim 

l) José Cláudio Mendes (usuário): sim 

m) Omar Rodrigues (Associação Campinas Parkinson): sim 

n)  Alessandra Bueno (Lar Sã Doutrina): sim 

o) Sandra Zampola (PROGEN): sim 

p) Raphael Tannus (OAB): não 

q) Alessandra Figueiredo (profissional de classe): não 

r) Vilda Maria (AAPICAMP): sim   

 

Passando-se à apuração dos votos para a presidência do Conselho, o resultado foi o 

que segue: 

Candidata Sandra Zampola: 12 (doze) votos 

Candidata Vilda Maria: 05 (cinco) votos 

Candidata Alessandra Figueiredo: 02 (dois) votos 

Não houve votos brancos, nulos ou abstenções.            

Frente ao resultado apresentado, a candidata Sandra Zampola foi declarada a nova 

presidente do Conselho Municipal do Idoso. 

 

Passou-se à inscrição para a vice-presidência, ao que a conselheira titular Sílvia Jeni 

(SMCAIS) foi a única candidata. 

Abriu-se tempo para apresentação e, após, ocorreu a votação, também secreta e por 

cédulas, sendo que a apuração resultou no que segue: 

Candidata Sílvia Jeni: 14 (quatorze) votos 



Votos em branco ou abstenções: 05 (cinco) votos 

A candidata Sílvia Jeni foi declarada a nova vice-presidente do Conselho. 

 

Passando às candidaturas de 1ª e 2ª secretaria, Anderson iniciou com a explicação 

de que, para essas funções, não há necessidade de ser conselheiro titular. Ademais, 

para que se mantivesse a paridade para dentro da diretoria, poderiam concorrer 

alternadamente membros representantes do poder público e da sociedade civil, ante 

á ausência de previsão do regimento interno, ao que Lúcia manifestou-se 

contrariamente, vez que essa discussão já ocorreu no Conselho, tendo se concluído, 

na ocasião, que não haveria essa divisão.   

Candidatou-se à 1ª secretaria a conselheira suplente (Gabinete do Prefeito) Mariana 

Barão, que se apresentou, passando-se à votação secreta, por cédulas, com o 

seguinte resultado: 

Candidata Mariana Barão: 14 (quatorze) votos 

Votos em branco ou abstenções: 05 (cinco) votos 

Candidatou-se à 2ª secretaria o conselheiro titular Omar Abel Rodrigues 

(Associação Campinas Parkinson), que se apresentou, passando à votação secreta, 

por cédulas, com o seguinte resultado: 

Candidato Omar Abel Rodrigues: 15 (quinze) votos 

Votos em branco ou abstenções: 04 (quatro) votos   

Foram ambos declarados secretários do Conselho.  

 

Encerrada a votação, deu-se fim à assembleia extraordinária às 16:00 horas, pelo 

presidente Anderson Gonçalves.  

    

 


