
 Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso no 09 (nono) dia do
mês de Outubro de 2017, na Casa dos Conselhos, situada à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 –
Centro – Campinas – SP, tendo como horário de início às 13:30 horas.

1 Pauta:
01) Apresentação dos presentes e justificativas dos ausentes.
02) Destaques e aprovação da ata da reunião ordinária de 11 de setembro de 2017
03) Constituição da Comissão Eleitoral para o processo de eleição dos Conselheiros da 
Sociedade Civil – gestão 2018/2020.
04) Devolutiva dos assuntos tratados na Comissão do Idoso da Câmara de Vereadores.
05) Devolutiva das comissões:
A) Comissão de politicas Públicas e Violência.
B) Comissão de legislação e Registro.
C) Comissão do FMPIC.
D) Comissão de Eventos.
E) Comissão de Diagnóstico.
F) Comissão de ILPI.
06) Demonstrativo financeiro do FMPIC.
07) Informes.

Reunião Presidida por: Silvia Jeni Luiz Pereira de Brito -Presidente do Conselho

Tipo de Reunião: Assembleia Ordinária

Facilitador e
cronometrista:

Não Teve

Secretário: Isac Mônego

1. Apresentação dos 
Presentes e Justificativas 
dos ausentes:

Conforme o livro de presença do Conselho Municipal do Idoso de
Campinas, participaram da Assembleia Ordinária 25(vinte e cinco)
pessoas.  Entre  essas,  11(onze)  são  Conselheiros  titulares:  Silvia
Jeni Luiz Pereira de Brito(smasa), Anderson Gonçalves(Gabinete do
Prefeito), Carlos Roberto Longuini(smcas), Mirian N. Berling(sms),
Adriana P. D. Mendes(smt), Clélia Delfino P. Oliveira(smh), Anicésio
V. Caixeta(smi), Adalgisa Oliveira L. Garcia(usuário), José Claudio
Mendes(usuário),  Alessandra Alves Bueno(Sã Doutrina do Sétimo
Dia), Vilda Maria de Oliveira(Aapicamp). Os Conselheiros Suplentes
eram 03(três): Mariana Barão(gabinete do Prefeito), Cristiane Silva
Vieira  Costa(smasa),  João  Pedro  C.  Neto(Assoc.  Campinas
Parkinson).  Haviam  11(onze)  Convidados:  Ana  Lidia  M.
Puccini(feac),  Flavia  Boavista  Ruiz(seta),  Samira  Idesti(vereador
Rubens  Gás),  Evaristo  Paulo(voluntário),  Sirley  Silva(Aspsc),
Angelo.Gilberto  P.  Bernardi(smasa),  Mario  S.  Gonçalves(Aspsc),
Maria  Estevam(Cei  –  P.  Capriotti),  Vera  Lucia  Vilda(Ass.Vicentino
Campinas),  Maria  da  Glória  Oliveira(Aapcamp),  Maria  Rosario
Paladini(Aapcamp).

2. Destaques e Aprovação
da Ata da Assembleia 
Ordinária do mês de 
setembro/2017

A ata do mês de Setembro de 2017, foi aprovada com unanimidade
sem que houvesse qualquer destaque.

3.Constituição da 
Comissão Eleitoral para o 
processo de eleição dos 

Dando  prosseguimento  a  pauta  da  Assembleia  Ordinária,  a  1º
secretaria  do  Conselho,  Mariana  Barão,  passou  a  tratar  da
constituição  da  Comissão  Eleitoral,  informou  aos  presentes  as



Conselheiros da 
Sociedade Civil – 
gestão2018/2020 

regras para a constituição da Comissão Eleitoral que será composta
de 03(três) membros do poder público e de 03(três) membros da
sociedade  civil,  com  vista  a  eleição  de  dezembro  de  2017  que
indicará  a  gestão  de  2018/2020.  Diante  da  necessidade  da
constituição da comissão eleitoral, dentro do prazo e, tendo número
suficiente  de  Conselheiros  do  poder  público,  foi  indagado  aos
presentes quem têm o interesse em compor a comissão, sendo que,
03(três) Conselheiros deram anuência: Anderson Gonçalves, Carlos
Roberto Longuini e Anicésio Vieira Caixeta, o que foi aprovado pelos
demais  presentes.  Quanto  a  escolha  dos  representantes  da
sociedade civil, considerando-se o reduzido número de conselheiros
presente  e  o  prazo  para  constituir  a  comissão  eleitoral  foi
apresentada a seguinte proposta: Convidar as conselheiras Rita de
Cassia  Gonçalves,  representante  do  projeto  Gente  Nova,  Maria
Aparecida Trovó e Rosemeire Pereira Cortezia, representantes da
Pastoral da pessoa idosa, para integrar a comissão eleitoral, caso  o
convite seja declinado, convocar Assembleia Extraordinária .

4. Devolutiva dos 
Assuntos tratados na 
Comissão do Idoso na 
Câmara de Vereadores

A comissão permanente do Idoso da Câmara Municipal,  que tem
como  presidente,  Vereador  Rubens  Gás,  promoveu  em  25  de
setembro, a primeira reunião da comissão especial de estudo para a
criação  da  delegacia  do  Idoso  no  município  de  Campinas.  O
Conselheiro  José  Cláudio  Mendes,  que  representa  o  CMI  na
comissão  permanente  esteve  presente,  em  companhia  do
Conselheiro  Anderson  Gonçalves.  A reunião  tratou  dos  trabalhos
para a criação da delegacia do idoso na cidade de Campinas. O
delegado  Dr.  Mário  Dirienzo,  delegado  da  1º  Delegacia
Especializada de Proteção ao idoso da cidade de São Paulo fez
uma explanação aos presentes, quanto a importância e valor no dia
a dia da sociedade.

5. Devolutiva das 
comissões

Comissão de Legislação e Registro: O Conselheiro coordenador da
Comissão,  sr.  José  Claudio  Mendes,  informa  aos  presentes  que
semanalmente,  ocorre  a  reunião  da  comissão,  cujo  objetivo  é
agilizar  os  procedimentos  de  análise  dos  processos  de
credenciamento de entidades.
Comissão  do  FMPIC:  O  coordenador  da  Comissão,  Conselheiro
Anderson  Gonçalves,  informou  aos  presentes,  que  na  semana
passada,  a  comissão  esteve  reunida  no  sentido  de  tentar
instrumentalizar a publicação do edital de chamamento público, que
visa  disponibilizar  recursos  para  as  entidades.  A comissão  está
propondo, quando da publicação do Edital de chamamento, abra-se
a possibilidade de elaborar curso direcionado   a população idosa. O
curso não é pré-requisito para obtenção de recursos e, fazer o curso
não  significa  que  o  projeto  será  aprovado,  a  intenção  é
instrumentalizar os técnicos.
Comissão  de  Diagnóstico:  A conselheira  Mariana  Barão,  que  faz
parte da comissão na área técnica, detalhou o trâmite do processo
licitatório  que  está  em  pleno  andamento.02(duas)  empresas
apresentaram proposta, sendo que, no momento passa por análise
técnica.

6. Demostrativo financeiro
FMPIC

A Conselheira Mariana Barão, apresentou aos presentes o relatório
Financeiro  do mês de setembro de 2017 do Fundo Municipal  da



Pessoa  Idosa  de  Campinas(FMPIC),cujo  saldo  é  de  R$
6.054.818,71. 

7. Informes Gerais

Foi  divulgado aos presentes alguns eventos em homenagem  ao
idoso, no dia 17/10 no Clube Fonte São Paulo, com início as 13:30
hs, o encontro de Corais e no dia 26/10, no Espaço Cultural Maria
Monteiro,das 8:30hs as 16:00 hs, acontece “Idoso uma Realidade”.A
seguir,  a presidente do Conselho,  Sra,Silvia  Jeni  Luiz  Pereira  de
Brito, ás 16:19 hs, deu por encerrada a Assembleia Ordinária


