
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas – CMI, no 22 (vigésimo segundo) dia do 
mês de julho de 2019, na Casa dos Conselhos, à Rua Ferreira Penteado nº 1.331 – Centro – Campinas – SP, com início às 14:20hs. 

Pauta: 

1) Apresentação dos presentes e justificativa dos ausentes; 
2) Destaques e aprovação da Ata da Assembleia Ordinária de 10/06/2019; 
3) Proposta de nova redação para a resolução que trata do registro das entidades/instituições no CMI – 
pauta deliberativa; 
4) Formação da Comissão de Seleção para o julgamento das propostas relacionadas ao Edital de 
Chamamento – pauta deliberativa; 
5) Evento do Mês de Outubro; 
6) Informações sobre o Centro-Dia; 
7) Reorganização das Comissões do CMI; 
8) Devolutivas das Comissões; 
- Comissão de Políticas Públicas e Violência, 
- Comissão de Legislação e Registro, 
- Comissão de Eventos, 
- Comissão de ILPI, 
- Comissão do Centro-Dia, 
- Comissão de Diagnóstico, 
- Comissão do FMPIC. 
9) Demonstrativo do FMPIC;   
10) Informes Gerais. 

Reunião Presidida por: Silvia Jeni Luiz P.  de Brito 

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 32 (trinta e duas) pessoas. Entre essas, 06 (seis) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Silvia Jeni Luiz P.  de 
Brito (SMASDH), Mateus Rosa Tognela (SME), Helena Husemann Menezes (SMS) e Isabel Silva Barbosa 
(SMC); 02 (dois) que são Conselheiros Suplentes do Poder Público: Mariana Barão (Gab. Prefeito) e 
Cristiane Silva Vieira Costa (SMASDH); 7 (sete) que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Benedito 
Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), José Alberto 
Macedo Nogueira (Usuários), Tania Regina Cinack (Usuários), Vitor José Peretta (Usuários), Lucia Helena 
Mendes (Lar da Amizade) e Kátia Stancato (Profissionais) e 06 (seis) que são Conselheiros Suplentes da 
Sociedade Civil: Maria Angélica Tomaz Martins (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Sonia Maria de 
Souza Poppi (Usuários), José Claudio Mendes (Usuários), Maria Aparecida de Oliveira Zambelli (Usuários), 
João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson) e Lucimara Treviso Melachauscas (Sã Doutrina do Sétimo Dia); 
10 (dez) que são Convidados: Lilian C. Mineiro (ASPSC Jesus), Moisés Lincoln Nadin (Voluntário), Heloisa 
Theodoro (Coord. do Idoso), Patrícia de Faria Tasca (CREAS Sul), Marta Fontenelle(Escola de Cuidados), 
Diva Moraes (Escola de Cuidados), Marinês Ribeiro (Terceira Idade Unicamp), Silvia Nascimento (Angel’s 
Life Residencial), Fábio Thomé Alves (Angel’s Life Residencial) e Danilo de Moraes (SMASDH); Justificaram: 
1 (um) que são Conselheiros do Poder Público: Henri Maeda (EMDEC) e 1 (um) que são Conselheiros da 
Sociedade Civil: Raphael Jorge Tannus (OAB) 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 Moreno Lippaus (SMH), Anicésio Vieira Caixeta (SMI), 
Rodrigo Pinheiro Dias (SMI), Daniela Colussi Câmara Matos (OAB), Omar Abel Rodrigues (Assoc. 
Parkinson) e Margarete Aparecida Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade). 

2. Destaques e 
aprovação da Ata da 
Assembleia Ordinária 

de 10/06/2019; 

Feitas as apresentações por todos os presentes, a Presidente Silvia apresentou a pauta desta Assembleia 
a todos e em seguida perguntou aos Conselheiros do CMI se todos receberam a Ata da Reunião Ordinária 
de 10/06/2019. Os Conselheiros responderam que “Sim”, em seguida, questionou se há algum destaque 
e ou correção a ser feita. Não havendo manifestação alguma por parte dos Conselheiros, a Presidente 
submeteu a Ata do dia 10/06/2019 para a aprovação. Assim a Ata foi aprovada por unanimidade e o que 
a declarou, a Presidente, Ata aprovada. 

 
3. Proposta de nova 

redação para a 
resolução que trata do 

registro das entidades e 
instituições no CMI – 

pauta deliberativa; 
 
 

Dando prosseguimento, a Presidente apontou a pauta que se refere a análise e aprovação do texto da 
Resolução 001/2014, e para a apresentação da nova redação, convidou o ex Conselheiro José Antônio 
Rossi para expor breve apresentação do histórico do processo. A Presidente explica aos presentes que há 
poucas entidades inscritas no Conselho Municipal do Idoso – CMI e isso se decorre devido a dificuldade 
em atender aos requisitos bem como toda a documentação exigida no processo de registro. Outras 
dificuldades estão ainda relacionadas aos Alvarás de Funcionamento, da Vigilância Sanitária – VISA e 
Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB. Assim a Diretoria esteve reunida por diversas vezes 
com o Promotor Público Dr. Valcir Paulo Kobori com intuito de buscar saídas e visando acelerar o 
processo. Assim, será apresentado a todos os presentes o resultado dos trabalhos, desse texto que vem 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Proposta de nova 
redação para a 

resolução que trata do 
registro das entidades 
e instituições no CMI –  

pauta deliberativa; 

sendo construído ao longo do tempo com a Direção, Comissão e o Promotor de Justiça na busca de se 
buscar a seurança jurídica para a inscrição no Conselho. Destaca que somente as entidades inscritas no 
Conselho – CMI poderão participar, e ou, receber recursos do Fundo. Feita a introdução a Presidente 
passou a palavra ao Sr. Rossi. 
O Sr. Rossi fez uma breve introdução, agradeceu a oportunidade e explicou os motivos pelo qual acabou 
se atrasando e prontamente recebeu os agradecimentos da Presidente Silvia por sua disponibilidade em 
vir ao Conselho cooperar com a exposição da reformulação da Resolução 001/2014. Assim, o Sr Rossi 
prosseguiu discorrendo com os tramites de como se dá o processo de registro no Conselho. Relatou ainda 
as dificuldades enfrentadas com o fato de algumas entidades entregarem seus documentos incompletos, 
o que dificultava bastante as análises. Assim, a Comissão se reuniu com o Dr. Paulo Kobori e os 
Conselheiros explicaram que as exigências eram tantas que dificultavam as entidades em conseguissem 
seus registros. O Sr. Rossi ainda explica que não é apenas o Ministério Público quem fiscaliza as entidades, 
há muitos outros órgãos que o fazem assim como o CMI. Também explica que os trabalhos realizados se 
deram por 10 (dez) mãos, ou seja, houve o empenho de todo um grupo para que se chegasse nos 
resultados. Feita a introdução, e exposto todo o texto da Resolução no telão para visualização e 
entendimento de todos, o servidor e administrativo do Conselho Municipal do Idoso – CMI, Isac, procedeu 
com a leitura da nova redação da Resolução e a medida que dúvidas eram elencadas, os textos foram 
marcados para abordagens, revisões e explicações posteriores. Concluída a leitura da redação, bem como 
a marcação do texto, os Conselheiros passaram a discutir os conteúdos grifados e todos os apontamentos 
foram devidamente discutidos, as dúvidas suscitadas prontamente sanadas. Conclusa toda a discussão e 
dirimidas todas as dúvidas, a Presidente Silvia submeteu a nova redação da Resolução 001/2014 para 
deliberação da Assembleia o que foi aprovada por unanimidade e assim a Presidente declarou aprovada.  

4. Formação da 
Comissão de Seleção 

para o julgamento das 
propostas relacionadas 

ao Edital de 
Chamamento –  

pauta deliberativa; 

Nesta pauta, a Presidente convidou a Conselheira Mariana para explicar aos presentes que prosseguiu 
afirmando que o Edital de Chamamento passou pela análise jurídica da Secretaria de Assistência e agora 
deverá ser submetido a Secretaria de Assuntos Jurídicos e após isso estará pronto para sua publicação. 
Porém, antes desta publicação, é necessário formar uma Comissão de seleção das propostas que serão 
apresentadas pelas entidades e ou instituições. Assim, vamos ler, apenas uma parte para esclarecer quem 
são as pessoas que podem ou não compor a Comissão de avaliação e assim podermos separar dentre os 
conselheiros aqueles que estão aptos. São 5 (cinco) pessoas que irão compor essa comissão, sendo 3 (três) 
Conselheiros do CMI e 2 (dois) da Secretaria de Assistência Social. Contudo, sempre temos problemas 
com relação as presenças dos conselheiros visto que alguns entram de férias, outros de folga e ou licença. 
Assim seria interessante verificarmos a possibilidade de nomearmos também suplentes e na falta do 
titular ele assume e não compromete os trabalhos. Mesmo assim não podem estar no impeditivo já lidos. 
Há de se lembrar sobre a disponibilidade em estar aqui no Conselho para os trabalhos visto que se trata 
de uma carga horária intensa na realização do trabalho. A Presidente Silvia ressalta que esse processo de 
Edital é muito sério visto que se trata de concorrência entre pessoas jurídicas e qualquer falha no processo 
de avaliação poderá prejudicar alguém e ou beneficiar outrem. Então, a partir da publicação, inicia-se o 
processo e não pode haver furos em nenhum momento do mesmo. A Conselheira Katia argui não ter 
recebido por e-mail o processo do edital, contudo, a Presidente Silvia explica que já foi trazido para a 
apreciação e aprovação da Assembleia na gestão anterior. A Conselheira Katia solicita que sejam lidos os 
requisitos para que se participe desse edital. Em seguida a Presidente explica que se trata do Edital em 
que as entidades inscritas no Conselho poderão entregar projetos a serem realizados na área assistência 
social, saúde, cultura e esportes de acordo com o que está disposto. O Conselheiro Beto diz: É importante 
lembrar que essa proposta de Edital foi apresentada nas gestões anteriores e muitos do que estão aqui 
não sabem e não ciência do conteúdo dele. O Conselho Anderson endossa a fala do Beto e orienta o quão 
interessante é, enviar aos conselheiros o que foi aprovado anteriormente e quando chegar o novo texto, 
apenas tomarmos ciência. Assim, a presidente Silvia passou a perguntar quem se interessa em participar 
da Comissão de Seleção do Edital de Chamamento e se candidataram os seguintes Conselheiros: Titulares: 
Izabel Barboza, Sonia Poppi e Mariana Barão e para Suplentes: Silvia Jeni e Anderson Gonçalves.  

5. Evento do mês 
de Outubro; 

Dando prosseguimento a Presidente do CMI, Silvia, esclarece que as pautas 3 e 4 seriam deliberadas 
seguidas a aprovação da Ata do mês anterior. Contudo, o ex Conselheiro José Antônio Rossi que fará a 
apresentação do texto da Resolução 001/2014 teve um problema com seu veículo e por isso vai atrasar-
se. Assim sendo, trataremos do assunto referente ao Evento do mês de outubro e assim que possível 
retomaremos a pauta como proposta. Terminada a explicação, a Presidente apresentou novo modelo de 
comemoração para ao dia e semana do Idoso realizados no mês de outubro. Sugeriu que o evento seja 
realizado em local mais centralizado, de fácil acesso e ainda propôs a parceria com as entidades que 
atendem ao público idoso para que estas possam disponibilizar barracas com intuito de vender produtos 
cujos recursos angariados sejam revertidos à Entidades. Ainda sobre o evento, sugeriu que sejam feitas 
apresentações artísticas/culturais ao longo do dia e em algum momento do evento inserir alguma palestra 
voltada para o público idoso. Também salientou que por questões do pagamento e assim possibilitando 
aos idosos consumirem nas barracas alí ofertadas, sugeriu que ao invés de ser realizado logo na primeira 
semana, fariam dentro do mês de outubro. Após apresentação os conselheiros começaram a conjecturar 
na elaboração, detalhamento e realização do evento, após a Presidente Silvia lembrou aos Conselheiros 
que tal evento seria organizado pela Comissão de Eventos.  



6. Informações sobre 
o Centro-Dia; 

Dando prosseguimento a Presidente Silvia abordou a questão da construção do Centro-Dia, a Presidente 
aproveitou para explicar aos presentes que esta Reunião Ordinária está sendo realizada fora do dia como 
o de sempre, em decorrência ao feriado de 09 de julho e na semana seguinte ficou impossibilitado 
novamente. Aproveitou o momento para dizer que a próxima Reunião Ordinária será realizada em 12 de 
agosto de 2019 e neste dia representantes da Secretaria de Infraestrutura virá à Assembleia para explicar 
ao Conselheiros sobre o andamento da Centro-Dia. Neste dia os representantes da Secretaria trarão 
Planta do prédio e detalhará mais sobre o processo. Ressalte-se que os representantes da Secretaria de 
Infraestrutura já estiveram em reunião com a Diretoria e concluíram que é importante que os demais 
conselheiros façam esse acompanhamento. Assim, solicitamos as presenças dos Conselheiros para a 
próxima Reunião Ordinária para que acompanhem a referida apresentação. A presidente ofertou a 
palavra ao Conselheiro Beto que por sua vez afirmou estar acompanhando o processo e inclusive a 
Comissão esteve na Prefeitura com intuito de se obter maiores informações. Beto afirma que se trata de 
um processo que requer cuidados, estudos e dados de engenheiros, estudos de solo, água de chuva, muro 
de arrimo entre outros. A Presidente ressalta que todo o processo requer cuidados, estudos e o pessoal 
está apropriado para realização de tamanha monta.  

7. Reorganização das 
Comissões do CMI; 

Prosseguindo, a Presidente traz aos presentes a necessidade de se organizar novamente as Comissões de 
Legislação e Registro, Políticas Públicas e do FMPIC. Faça-se saber que na Comissão de Legislação e 
Registro houveram 02(duas) renúncias, do Sr. Rossi e da Sra. Adalgisa. Também vale aclarar que o 
Conselheiro Causo Neto esteve afastado por um tempo, assim permaneceram na Comissão os 
Conselheiros Beto, José Claudio e Causo Neto. Assim, precisamos dar um apoio à esta Comissão e eleger 
novo coordenador até porque a Resolução que será posta para aprovação hoje é pertinente a esta 
Comissão. Já foi feito apelo aos Conselheiros pela recomposição das Comissões. Na questão da Comissão 
de Políticas Públicas, a Conselheira Isabel já está fazendo parte bem como assumiu a Coordenação desta 
Comissão conforme planejamento estratégico e assim está recomposta a Comissão. A Comissão de 
Legislação e Registro, precisa da mesma recomposição e assim fica a oportunidade de ser discutido isso 
aqui ou que se faça na próxima reunião da Comissão na primeira segunda feira do mês. A Conselheira 
Lucia pediu a palavra, explicou que outrora estava impossibilitava participar de qualquer Comissão, mas 
que agora poderá compor a referida Comissão. O Conselheiro Beto ressalta a importância da presença de 
uma técnica em Assistência Social para compor a Comissão e assim ajudar na análise com olhares mais 
específicos. Esclareceu ainda o referido Conselheiro o que cada um dos componentes da Comissão tem 
feito anteriormente. A Conselheira Lucia ressalta que dada a importância da Comissão, considera o 
número de 4 Conselheiros pouco e quanto mais tiver, mais se acelera o processo de análise dos 
requerimentos de cada Entidade/Instituição. O Conselheiro Beto questionou o administrativo do CMI, o 
servidor Gilberto sobre a quantidade de processo para serem analisados o que prontamente responde: 
40 (quarenta)! Diante disso, a presidente menciona a importância que se faça um mutirão para acelerar 
esse processo e concluir as análises dos requerimentos protocolizados. Assim por concluir esta pauta, a 
Conselheira Lucia assumiu a coordenação da Comissão de Legislação e Registro o que foi prontamente 
aceito por todos. Feita a recomposição da Comissão de Legislação e Registro e ainda sobre recomposição 
de Comissões, a Presidente Silvia, abordou a necessidade de se fazer o mesmo com a Comissão do FMPIC. 
Esclareceu esta Comissão é a que dá maior visibilidade ao Fundo e que a Diretoria esteve na Receita 
Federal em reunião com representantes do órgão na busca de formas para que se traga mais recursos 
para o Conselho. Afirma que buscaram dar visibilidade do fundo com o intuito da sensibilização de 
destinadores, houve a elaboração de prestação de contas do Fundo e apresentado aos Conselheiros. 
Esclarece ainda que somente a Diretoria não é o suficiente para trabalhar a questão do Fundo Municipal 
da Pessoa Idosa de Campinas. O Conselho cada vez mais vem se especializando na questão da captação, 
mas ainda assim necessita de pessoa com capacitação para buscar esses recursos. A Conselheira Mariana, 
fazendo o uso da palavra esclarece que não está mais fazendo parte e isso se dá por falta da condição e 
de tempo por decorrência de vários trabalhos exercidos na Secretaria o que inviabiliza estar na 
Coordenação. Então, agendaremos uma reunião para definirmos um novo Coordenador e estratégias para 
angariar mais recursos para o Fundo. Iremos divulgar a data da próxima reunião desta Comissão e 
definirmos uma nova coordenação da Comissão FMPIC. A Conselheira Izabel fez uso da palavra e ressalta 
que da mesma forma como em outras Comissões, a Comissão de Políticas Públicas e Violência, tem sido 
composta em sua maioria por Conselheiros do Poder Público e que sente falta de representantes da 
Sociedade Civil.  Após seguiram para a próxima pauta.  

8. Devolutivas 
das Comissões; 

Eventos: A Coordenadora desta Comissão Conselheira Kátia Stancato, esclarece que concluíram o primeiro 
semestre com o evento Seminário sobre a Violência contra o Idoso e que em decorrência da greve prevista 
foi necessária a alteração de data do evento reduzindo a participação. A Conselheira Katia esclarece que 
está saindo da Coordenação da Comissão em decorrência de outros compromissos assumidos na 
UNICAMP e que ainda hoje realizarão uma reunião para definir nova coordenação. Afirma ainda que 
permanecerá compondo a Comissão e que o evento de outubro já deverá ser organizado pela nova 
coordenadora, assim concluiu; ILPI: A Coordenadora e Conselheira Cristiane Costa inicia sua fala 
enfatizando o que já foi verbalizado pela Presidente do Conselho Silvia, que a Comissão passará por uma 
mudança, que no momento ocorre um processo de transição e que a servidora Patrícia Tasca estará 
assumindo suas funções; Acompanhamento dos Processos de Construção do Centro-Dia: Não houve 
devolutiva (o assunto foi tratado em pauta anterior a saber a número 6); Comissão de Diagnóstico: A 
Presidente do Conselho esclarece aos presentes que a Diretoria recebeu uma das pesquisadoras da 



Empresa que está realizando o Diagnóstico e que a empresa contratou alguns pesquisadores para fazer 
as pesquisas nas Secretarias e agora no segundo momento estão visitando os serviços. Ainda foi indicado 
a representante da empresa que procurasse a Coordenadoria do Idoso e o Conselheiro Anderson 
confirmou a ida da pesquisadora e que a mesma já colheu as informações; Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa de Campinas – FMPIC: Não houve devolutiva e a Presidente solicitou a apresentação do 
Demonstrativo. O demonstrativo foi apresentado aos presentes e a Conselheira Mariana passou a 
explanar sobre informações nele contidas. Esclareceu que todos os meses é exibido a Assembleia e 
afirmou não ter havido grandes mudanças, apenas as despesas quanto ao Kit-lanche oferecido no 
Seminário contra a Violência à pessoa idosa e que parte dos recursos já estão separados para a construção 
do Centro-Dia. Após ofertou a palavra aos presentes a que tirassem possíveis dúvidas. A Conselheira Katia 
questiona onde está a discriminação dos gastos e sugere para que as despesas venham melhor explicadas 
quanto as atividades durante o período. A presidente Silvia afirma que fará a solicitação para que as 
despesas venham discriminadas para melhor entendimento quanto aos investimentos feitos com os 
recursos do FMPIC; Políticas Públicas e Violência: Não houve devolutiva; (os assuntos foram abordados na 
pauta de número 7); e Legislação e Registro: Não houve devolutiva; (os assuntos foram abordados na 
pauta de número 7). Após as devolutivas das Comissões, a Presidente retornou a pauta de número 4 para 
sua deliberação. 

9. Demonstrativo 
do FMPIC: 

Foi apresentado na pauta anterior, (a saber a de número 8). 

10. Informes Gerais. 
Não houve. Assim a Presidente do Conselho Municipal do Idoso – CMI, Silvia Jeni agradeceu a todos pela 
importante participação e deu a reunião por encerrada às 16:50hs. 

 


