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O Grande Conselho Municipal do Idoso (GCMI), NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 11.242/09/1992, com a disposição do seu REGIMENTO INTERNO, 

transcreve abaixo a Reunião Extraordinária, realizada na sexta-feira, dia 04 de março de 2022, com início às 

15h00 – COM A PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: Maria Aparecida Cruz de Souza - Cida Souza 

(Presidente); Aparecida de Souza Lima - Cida Portela (Vice-Presidente); Maria do Carmo Guido Di Lascio (1ª 

Secretária); Romilda Almeida Correia (2ª Secretária) e José Carlos Cuccio (Vogal), além dos demais 

convidados do GCMI. 

 

--------------------------------------------- 

 

Ata nº 04 – Ano de 2022 

 

Na sexta-feira, dia 04 de março, das 15h às 16h30, foi realizada Reunião 

Extraordinária do GCMI, com quórum suficiente e de forma virtual, através da 

Plataforma Google Meet, em decorrência da pandemia do coronavírus. 

 

A reunião teve como pauta a indicação de um conselheiro titular e um suplente para o 

Grupo de Trabalho Recorda SP, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania (SMDHC), e a indicação de um conselheiro e um suplente para representar o 

GCMI no Comitê do Bairro Amigo do Idoso da Sé. 

 

A presidente do GCMI, Maria Aparecida Cruz de Souza (Cida Souza) deu as boas-

vindas, agradeceu a presença de todos e pediu a apresentação dos membros da 

Executiva. Em seguida, solicitou que os conselheiros que se apresentaram como 

voluntários fizessem uma apresentação dos motivos que os levaram a pleitear a vaga; 

 

Apresentações  

 

. Voluntária Norma Rangel fez sua exposição de motivos. 

. Voluntário Milton Longobardi também fez a sua exposição. 

 

. A conselheira Dulce Cristina informou que a conselheira Niltes Lopes, do Centro, 

entrou em contato com ela informando que também estava interessada em participar 

como voluntária para o Recorda SP, mas como estava fora de São Paulo, em local de 

difícil acesso à internet, não poderia fazer sua apresentação. 

 

. Maria Cristina Boa Nova e Antonio Almeida não aprovaram a inclusão da Niltes 

Lopes na votação, já que ela não estava presente. 
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. Maria Enaura afirmou que discorda que a ausência da conselheira Niltes seria 

impeditivo para que ela fosse votada. Sugeriu que conselheiros que já fizessem parte 

de alguma representação, deixassem as próximas indicações para os conselheiros que 

ainda não estão em nenhum Comitê ou Grupo de Trabalho. 

 

. Dulce Cristina concordou com Maria Enaura e acrescentou que deveria constar em 

ata que ela não poderia participar da votação porque estava ausente. 

 

. José Cuccio invocou uma questão regimental e reforçou que os ausentes não teriam 

direito de participar. Posteriormente José Cuccio informou que o Conselheiro que 

apresentou justificativa para a ausência tem o direito de representar o GCMI 

 

. Antonio Almeida afirmou que quem assume trabalhos voluntários tem que ter a 

responsabilidade de estar presente. Sugeriu que a Niltes poderia ficar como suplente 

do suplente, caso um dos indicados desistisse da participação. 

 

. Olavo de Almeida Soares se manifestou como favorável à participação da Niltes. 

Mencionou que o Projeto Recorda SP foi baseado no Plano Intersetorial. 

 

. Cida Souza sugeriu passarmos para o segundo ponto da pauta antes de definir o 

primeiro. 

 

. Através do chat, Maria do Carmo, Maria Cristina Boa Nova, Norma Neres, Dulce 

Cristina, Ana Ruiz e Wanderley Carvalho se manifestaram pelo encerramento do 

primeiro ponto da pauta com a aclamação de Norma Rangel e Milton Longobardi. 

 

. Maria Enaura pontuou que os conselheiros das regiões fossem os representantes nos 

respectivos Fóruns. 

 

. Dulce Cristina se apresentou como voluntária para representar o GCMI no Comitê do 

Bairro Amigo do Idoso da Sé, e fez uma apresentação explicando o seu interesse na 

representação. 

 

. Cida Souza solicitou que um dos presentes à reunião se apresentasse como 

voluntário(a) para suplente da Dulce. Como ninguém se voluntariou, Milton 

Longobardi se ofereceu para ser o suplente da Dulce, já que representa a região 

Centro. As duas representações ficariam contempladas com os voluntários, Norma 

Rangel como titular e Niltes como suplente, para o Projeto Recorda SP, e Dulce 

Cristina como titular e Milton Longobardi como suplente, para o Comitê do Bairro 

do Amigo do Idoso da Sé. 

 

Definição dos representantes do GCMI em instituições: 

 

- Norma Rangel: Projeto Recorda SP. 

- Niltes Lopes: Projeto Recorda SP (suplente). 

- Dulce Cristina: Comitê do Bairro do Amigo do Idoso da Sé. 

- Milton Longobardi: Comitê do Bairro do Amigo do Idoso da Sé (suplente). 
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Representantes definidos em reuniões extraordinárias anteriores 

 

- Ana Millas:  Comitê de Ética Prevent Sênior. 

- Antenilson Franklyn: Comitê de Ética Universidade Anhanguera. 

- Rosa Lázaro: Comitê de Ética Universidade Anhanguera (suplente). 

- Cida Portela, Ana Rosa Costa, Antenilson Franklyn e Rosemary Haeberlin: Fórum do 

Núcleo de Prevenção à Violência da Supervisão Técnica de Saúde de Santo Amaro. 

 

. José Cuccio afirmou que deveria ter Comitês Amigo do Idoso em todos os bairros. 

 

Um debate sobre este tema se iniciou com contestações do Olavo e José Cuccio. 

. Antonio Almeida e a maioria dos conselheiros, através do chat se manifestaram pelo 

encerramento da reunião, já que os dois pontos da pauta estavam definidos. 

 

. Cida Souza agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião pedindo 1 (um) 

minuto de silêncio pela paz entre Rússia X Ucrânia. 

 

Compareceram à Reunião Extraordinária: 

 

 

Nome completo A qual região pertence? 

Ana Santos Souza Ruiz Leste 

Aparecida de Souza Lima Sul 

Dulce Cristina Viveiros Meira Centro 

Maria Aparecida Cruz de Souza Norte 

Maria Cristina Bôa Nova Oeste 

Maria Enaura V B Oeste 

Maria Francisca dos Santos e Passos Oeste 

Milton Longobardi Centro 

Norma Oliveira Neres da Silva Norte 

Norma S A A C Rangel Sul 

Romilda Almeida Correia  Centro 

Rosemary Haeberlin  Sul 

Wanderley Vendramini Carvalho Norte 

 

 

- Lista de presença (conselheiros presentes que não conseguiram assinar a lista): 

 

. Maria do Carmo Guido 

. Antonio Almeida Santos 

. José Cuccio 

 


