
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas – CMI, no 20 (vigésimo) 
dia do mês de Janeiro de 2020, na Casa dos Conselhos, à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – 

SP, com início às 14:00hs. 

Pauta: 

1) Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes,  
2) Destaques e aprovação da ata da Assembleia Ordinária de09 de Dezembro de 2019;  
3) Apreciação e aprovação do relatório da Comissão de Diagnóstico (pauta deliberativa)  
4) Devolutiva das comissões, Comissão de Políticas Públicas e violência, Comissão de 
Legislação e Registro, Comissão de eventos, Comissão de ILPI, Comissão de Centro dia, 
Comissão de diagnóstico, Comissão do FMPIC,  
5) Demonstrativo do FMPIC, 
6) Informes Gerais, 

Reunião Presidida 
por: 

Raphael Jorge Tannus 

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, 06 (seis) que são 
Conselheiros Titulares do Poder Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Mariana 
Barão (Gab. Prefeito), Mateus Rosa Tognela (SME), Helena Husemann Menezes (SMS), 
Henri Maeda (EMDEC) e Anicésio Vieira Caixeta (SMI); 02 (dois) que são Conselheiros 
Suplentes do Poder Público: Patrícia de Faria Tasca (SMASDH) e Paula Andrea Pioltine 
Anseloni Nista; 06 (seis) que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Raphael Jorge 
Tannus (OAB), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), José Alberto Macedo Nogueira 
(Usuários), Tania Regina Cinack (Usuários), Vitor José Peretta (Usuários) e Katia Stankato; 
05(cinco) que são Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Ana Maria Sorrosal 
(Usuários), Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários), José Claudio Mendes (Usuários), Maria 
Aparecida de Oliveira Zambelli (Usuários) e João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson) e 08 
(oito) que são Convidados: Ana Bárbara Storolli (ASPSCJ), Temily Mubarak Dourado (CPPI), 
Suelen B. da Silva Jesus (CPPI), Danusa M. V. Amadeu (Afascom), Renata Cristina de Souza 
(Lar Alice de Oliveira), Helena Joana Faviro (Usuários), Moisés Lincoln Nadin (Convidado) e 
Maura Elizabeth Cruz; Justificaram: 07 (sete); Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Isabel Silva 
Barbosa (SMC), Benedito Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Maria Angélica 
Tomaz Martins (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Marta Eugênia Fontenelle 
Pimenta (OAB), José Nuncio Mammana (Usuários) e Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade) 
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), Omar Abel Rodrigues (Assoc. Parkinson), Margarete Aparecida 
Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade), Lucimara Treviso Melachauscas (Sã Doutrina do 
Sétimo Dia) e Dalva Santos Cyrilo da Silva (Sã Doutrina do Sétimo Dia). 

2. Destaques e 
aprovação da ata da 

Assembleia Ordinária 
de09 de Dezembro 

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, o Presidente Raphael esclareceu a todos que houve um imprevisto 
na lavratura da Ata, por dificuldade de datas, férias e ou folgas dos servidores do 
administrativo do CMI. Aclara que a mesma será apresentada para deliberação na próxima 
Reunião Ordinária de 10/02/2020. Questionado quanto a gravação, foi esclareceu que o 
áudio está devidamente preservado na secretaria administrativa do Conselho. 

3. Apreciação e 
aprovação do 
relatório da 
Comissão de 

Diagnóstico (pauta 
deliberativa); 

Dando continuidade, o presidente Raphael esclarece que a pauta presente é deliberativa 
quanto a Apreciação e aprovação do relatório da Comissão de Diagnóstico, afirma ainda que 
esta pauta foi publicizada no dia 16/01/2020 e em seguida convida o conselheiro Anderson 
Coordenador da Comissão do Diagnóstico para que o mesmo faça a apresentação aos 
demais conselheiros do CMI. Em seguida convidou o Anderson a que faça uso da palavra e 
assim proceder com a referida apresentação. O conselheiro Anderson passou a fazer a 
apresentação e esclareceu que a comissão foi criada em 09/12/2019 e apesar do pouco 
tempo, ainda assim foi possível com árduo trabalho avaliar o diagnóstico. Esclerece que no 
dia 20/12/2019 houve uma reunião, para a qual todos os conselheiros foram convidados, 



onde foram apresentados o projeto básico e os pontos do contrato com a empresa 
contratada. Feitos questionamentos por parte dos conselheiros, o Presidente Raphael 
esclareceu todos. Conclusa a apresentação, o presidente Raphael colocou em votação a 
proposta no seguinte formato: “Discussão para dentro da Comissão que até a próxima 
Reunião Ordinária, traremos como foi o primeiro encontro com a empresa do diagnóstico, e 
o prazo de 90 (noventa) dias para entregar o produto finalizado cabendo pedido a ser 
deliberado futuramente a extensão ou não desse prazo dependendo dos trabalhos da 
Comissão”. Feita a apresentação colocou em votação o que se deu por aclamação com a 
unanimidade dos conselheiros. (Relatório Anexo) 

4. Devolutiva das 
comissões; 

Dando continuidade, o presidente Raphael convoca os Coordenadores de Comissões para 
presentarem suas devolutivas a partir da: Comissão de Políticas Públicas e Violência, a 
Coordenadora Isabel justificou sua ausência e o presidente Raphael esclarece que a 
conselheira trará um cronograma para o ano de 2020; Comissão de Legislação e Registro, 
o presidente esclarece que não houve a reunião dessa Comissão e solicita que não 
desmarquem as reuniões das Comissões, o Coordenador está representado pelos demais 
conselheiros; Comissão de Eventos, houve devolutiva, porém o áudio está ruim, portanto, 
inaudível; Comissão de Centro dia, o presidente esclarece que o projeto está em andamento 
em vias de ser lançado o Edital e tramitando entre as Secretarias da Prefeitura Municipal de 
Campinas; Comissão de diagnóstico, o presidente esclarece que já foi feita a apresentação 
na pauta de n.º 03; Comissão do FMPIC, foi apresentado o relatório do FMPIC com seus 
respectivos valores e o Coordenador convida os presentes a estarem presentes na reunião 
a ser realizada no dia 17/01/2020, onde será discutido o novo relatório de prestação de 
contas concernente ao Fundo, o presidente esclarece que parte do saldo já foi destinado 
em consonância as deliberações anteriores; Comissão de ILPI, o presidente esclarece que 
os pedidos de inscrição no Conselho Municipal do Idoso – CMI, será realizado através de 
formulário eletrônico a ser disponibilizado pelo Conselho. 

5. Demonstrativo do 
FMPIC; 

Na pauta proposta, foi apresentado aos presentes o valor disponível na Conta Bancária 
disponível ao Conselho Municipal do Idoso – CMI no montante de R$ 7.555.842,43 (sete 
milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e 
três centavos). 

6) Informes Gerais 

Dando prosseguimento, o presidente esclarece que o Conselho atendeu o Promotor Dr. 
Paulo Kobory e a reunião foi muito produtiva e que o mesmo apresentou várias sugestões 
ao Conselho que serão apresentadas nas próximas reuniões ordinárias. Feitos os informes, 
o presidente encerrou a presente reunião ordinária às 15h:45m, com uma salva de palmas. 

 


