
Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal do Idoso de Campinas – CMI, no 09 (nono) dia do mês de 
Dezembro de 2019, 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 Geral Ordinária de 11 de novembro de 2019; 
3) Atualização dos Membros de todos as comissões - Coordenação e participantes; 
4) Votação dos anexos da Nova Resolução de Registro das Entidades; 
5) Votação de valor máximo para impressos em geral e campanhas oficiais; 
6) Deliberação sobre o pedido de prorrogação da empresa de Diagnóstico e relatório final 
apresentado; 
7) Constituição da Comissão Eleitoral para o processo das vagas remanescentes; 
8) Publicização das atas e deliberações do CMI no Diário Oficial Municipal; 
9) Aprovação do registro das entidades Lar dos Velhinhos de Campinas (renovação), Lar da Amizade 
Ilce da Cunha Henry (renovação) e Lar Evangélico Alice de Oliveira (registro inicial) no CMI; 
10) Devolutiva 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, 
11) Demonstrativo do FMPIC;   
12) Informes Gerais. 

Reunião Presidida por: Raphael Jorge Tannus 

Tipo de Reunião: Assembleia Geral Ordinária 

Secretário: José Alberto Macedo Nogueira 

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 28 (vinte e oito) pessoas. Entre essas, 07 (sete) que são Conselheiros Titulares do Poder 
Público: Anderson Gonçalves (Gab. do Prefeito), Carlos Roberto Longuini (SMCSP), Mariana Barão 
(SMASDH), Mateus Rosa Tognela (SME), Henri Maeda (EMDEC), Isabel Silva Barbosa (SMC) e Anicésio 
Vieira Caixeta (SMI); 01 (um) que são Conselheiros Suplentes do Poder Público: Paula Andrea Pioltine 
Anseloni Nista (Gab. Prefeito); 08 (oito) que são Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Benedito 
Saga (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Raphael Jorge Tannus (OAB), José Nuncio Mammana 
(Usuários), Elídia Cândida Rocha de Carvalho (Usuários), José Alberto Macedo Nogueira (Usuários), 
Tania Regina Cinack (Usuários), Vitor José Peretta (Usuários) e Omar Abel Rodrigues (Assoc. 
Parkinson), 07 (sete) que são Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Maria Angélica Tomaz 
Martins (Assoc. dos Cuidadores de Idosos de Cps), Marta Eugênia Fontenelle Pimenta (OAB), Ana 
Maria Sorrosal (Usuários), Sonia Maria de Souza Poppi (Usuários), Maria Aparecida de Oliveira 
Zambelli (Usuários), João Pedro Causo Neto (Assoc. Parkinson) e Dalva Santos Cyrilo da Silva (Sã 
Doutrina do Sétimo Dia); e 05 (cinco) que são Convidados: Miduli T. D. Pereira (Lar Alice de Oliveira), 
Lilian C. Mineiro (ASPSCJ), Sônia M. Mara (AFUSE), Marlúcia de L. Dantas Figlioulo (CPPI) e Moisés 
Lincoln Nadin (Convidado); 04 (quatro) que Justificaram: Patrícia de Faria Tasca (SMASDH), Helena 
Husemann Menezes (SMS), Lucia Helena Mendes (Lar da Amizade) e Katia Stankato (profissionais) 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), José Claudio Mendes (Usuários), 
Margarete Aparecida Stevanatto Barbosa (Lar da Amizade) e Lucimara Treviso Melachauscas (Sã 
Doutrina do Sétimo Dia). 

2) Destaques e 
aprovação da ata da 

Assembleia Geral 
Ordinária de 11 de 
novembro 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 passou-se para a aprovação da ata da assembleia ordinária de 11 de novembro de 
2019, sendo que o Presidente fez considerações e propôs a alteração de alguns itens e assim com a 
anuência dos presentes, foi aprovada com correções.  

3) Atualização dos 
Membros de todas as 

comissões - 
Coordenação e 
participantes; 

Dando continuidade, o Presidente falou sobre as ausências e esvaziamento das comissões, inclusive 
propondo sua participação na de ILPIs. Sobre os coordenadores, após consulta, todos foram mantidos 
e quanto aos participantes foram dirimidas as dúvidas e alguns solicitaram sua exclusão justificada e 
outros a sua inclusão em cada comissão, tendo as alterações feitas nos devidos quadros pela Secretaria 
Administrativa. As comissões abaixo estavam indefinidas e ficaram com a seguinte composição: 
Comissão do Centro Dia – José Alberto Macedo Nogueira (coordenador), Rodrigo Pinheiro Dias, Henri 
Maeda, Sonia Maria de Souza Poppi e João Pedro Causo Neto. 



Comissão do Diagnóstico -: Anderson Gonçalves (coordenador), José Nuncio Mammana, Mariana 
Barão e Paula Andrea Pioltine Anseloni Nista.  

4) Votação dos anexos 
da Nova Resolução de 

Registro das Entidades; 
 

Para a pauta presente foram enviadas cópias de todos os anexos para os conselheiros, uma vez que a 
resolução foi aprovada com ressalva, pois faltavam os 6 (seis) anexos. Foi feita a apresentação de cada 
um deles e após análise com sugestões de alterações foram aprovados e assim comporão a nova 
resolução que será publicada no DOM passando a vigorar a partir daí. 
Na discussão foi proposta a criação de um selo de excelência de serviço a ser elaborado pelas 
comissões envolvidas.  

5) Votação de valor 
máximo para impressos 
em geral e campanhas 

oficiais; 
 

Nesta pauta, o Presidente Raphael Tannus retomando a discussão da assembleia anterior 
sobre a Campanha do Leão Solidário propõe, após tratativas na Diretoria, a aprovação prévia 
de um teto máximo, sem precisar passar pela assembleia, baseado no valor orçado pela IMA 
para impressos em geral destinado a campanhas sociais no valor de R$ 800,00 (oitocentos 
reais), ficando a Diretoria autorizada a realizar tal empenho e na assembleia seguinte 
demonstrar com transparência. Assim colocado, foi discutido entre os presentes, citando até 
situações ocorridas anteriormente e posta em votação foi aprovada por unanimidade dos 
Conselheiros com direito a voto. 

6) Deliberação sobre o 
pedido de prorrogação 

da empresa de 
Diagnóstico e relatório 

final apresentado; 
 

Dando prosseguimento, o Presidente relatou sobre a apresentação longa feita em assembleia 
passada pelo Sr. Heitor que tinha até o dia 27 de novembro para entregar o relatório final, 
mas que após o final disse particularmente ao Presidente que não conseguiria atender e este 
solicitou que fosse oficializado para entendermos as razões. Ansioso o Sr. Heitor enviou 
comunicação para muitos (Porta Aberta, Dra. Mariana, CMI...) e gerou confusão, tendo ainda 
encaminhado o relatório final, solicitado a prorrogação por 2 (dois) meses; que no 
entendimento da Diretoria perde o objeto, uma vez que entregou o relatório e a nota fiscal 
em 27/11. Disse também que a área de saúde não havia prestado as informações solicitadas, 
tendo o CMI oficiado e o Sr. André (Saúde) respondido por e-mail cada item. Tal relatório, 
considerado insuficiente, onde faltam citações, com a metodologia adotada apresentando 
dados secundários, sem aprovação do colegiado do cronograma de atividades e com indícios 
de cópia de outros textos, por decisão da diretoria foi enviado a todos os conselheiros para 
conhecimento e comentários. O relatório é importante e para o CMI cabe informar se 
cumpriu ou não o que foi solicitado, cabendo a Secretaria (SMASDH) que é a gestora do 
contrato advertir ou penalizar. Assim o debate foi iniciado com a participação da maioria dos 
presentes, chegando-se ao consenso de que a Comissão do Diagnóstico deve aprofundar a 
análise de todo o processo e indicar o que foi cumprido e o que falta, tendo o conselheiro 
Anderson (coordenador) solicitado a participação de outros conselheiros que se 
interessarem, proposto a realização de 3 (três) reuniões e a apresentação do parecer em 
assembleia extraordinária a ser agendada para janeiro, o que foi colocado em votação e 
aprovado por todos os presentes com direito a voto 

7) Constituição da 
Comissão Eleitoral para 

o processo das vagas 
remanescentes; 

 

Uma vez que ainda temos duas vagas em aberto para conselheiros da sociedade civil, quais 
sejam: uma para representante suplente de usuários e outra para representante suplente de 
profissionais, foi constituída uma Comissão Provisória Eleitoral formada pelos seguintes 
Conselheiros: Sonia Maria de Souza Poppi (coordenadora), Paula Andrea Pioltine Anseloni 
Nista e João Pedro Causo Neto com apoio de Anderson Gonçalves e da Diretoria 

8) Publicização das atas 
e deliberações do CMI 

no Diário Oficial 
Municipal; 

 

Dando prosseguimento a pauta proposta, o Presidente solicitou a aprovação para que as atas 
e demais deliberações do CMI sejam publicizadas no Diário Oficial do Município o que foi 
acolhido por unanimidade 

9) Aprovação do 
registro das entidades 
Lar dos Velhinhos de 

Campinas (renovação), 
Lar da Amizade Ilce da 

Cunha Henry 
(renovação) e Lar 

Evangélico Alice de 
Oliveira (registro inicial) 

no CMI; 

Foram apresentados os pareceres quanto ao deferimento das renovações de registro das 
entidades: Lar dos Velhinhos de Campinas e Lar da Amizade Ilce da Cunha Henry e do registro 
inicial da entidade Lar Evangélico Alice de Oliveira sendo aprovados por unanimidade, 
seguindo agora os tramites legais de numeração, publicação no DOM e publicização. 

10) Devolutiva das 
Comissões; 

 

Comissão do FMPIC – em elaboração o relatório de prestação de contas em parceria com a 
Coordenadoria do Idoso. Comissão de Eventos – em estudos os trabalhos para destacar a 
presença do CMI nas mídias e rádios com a presença de especialistas, divulgação em ônibus 
do transporte público e “Café Filosófico”. As demais devolutivas de Comissões foram objeto 
de explanações no decorrer da assembleia e devido ao avançado do tempo foram 



consideradas como atendidas, entretanto algumas reuniões não aconteceram como as das 
Comissões de Políticas Públicas e Violência, Legislação e Registro, ILPI e Centro-Dia. 

11) Demonstrativo do 
FMPIC; 

Apresentado o demonstrativo das receitas e despesas do FMPIC referente ao mês de 
novembro e novamente lembrado que do saldo disponível uma parcela já esta empenhado 
em projetos aprovados em fase intermediária ou futura 

12) Informes Gerais. 

O Presidente falou sobre as iniciativas para que o CMI tenha um site bonito onde possamos 
colocar leis, projetos, atas, resoluções, prestações de contas etc. e do lançamento da 
Campanha do Leão Solidário no próximo dia 12 no Salão Azul da Prefeitura. Encerrou a 
assembleia pedindo desculpa pela extensão da pauta, mas que era necessária. 

 


