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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 para apresentação da nova composição da Secretaria Executiva 

do GCMI (Gestão 2021-2023), em decorrência do falecimento da presidente do Conselho, Neide Duque 

Silva, realizada em 05/11/21, com início às 14h00 – COM A PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: Maria 

Aparecida Cruz de Souza - Cida Souza (Vice-Presidente); Aparecida de Souza Lima - Cida Portela (1ª 

Secretária); Maria do Carmo Guido Di Lascio (2ª Secretária) e Romilda Almeida Correia (Vogal), além dos 

demais conselheiros, representantes do GCMI. 

 

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

 

Ata nº 23 – Ano de 2021 

 

Na sexta-feira, dia 05 de novembro de 2021, das 14h às 16h, foi realizada reunião 

extraordinária para apresentação da nova composição da Secretaria Executiva do 

GCMI (Gestão 2021-2023), por implicação do falecimento da presidente do Conselho, 

Neide Duque Silva, com quórum suficiente e de forma virtual, em decorrência da 

pandemia do coronavírus. 

 

Enquanto todos aguardavam o inicio da reunião, o Sr. Antonio Santos de Almeida 

pediu para constar em Ata a viabilização de um curso gratuito de oratória para os 

Conselheiros, porque isso se treina e os representantes podem ter uma fala positiva. 

 

A vice-presidente, Cida Souza fez a abertura da reunião e deu as boas-vindas a todos 

os presentes. Em seguida, a Secretaria Executiva se apresentou. 

 

Cida Souza lamentou a perda da presidente do Conselho e pediu um minuto de 

silêncio em homenagem à Neide Duque. Falou sobre a contribuição da Neide ao 

Conselho e desejou que ela esteja em paz e num caminho de muita luz. 

 

Cida Souza, então, passou alguns informes e explicou como seria a dinâmica da 

reunião. Entrou na pauta da reunião, falou sobre a inspiração que o GCMI tem no 

trabalho deixado pela Neide Duque. Disse que infelizmente houve essa fatalidade do 

falecimento da presidente e que, na falta de definições claras da recomposição da 

Secretaria Executiva, tanto no Regimento Interno do GCMI, como na Lei 11.242, que 

criou o GCMI, foi solicitado suporte à Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). 

 

A vice-presidente solicitou à 2º secretária do GCMI, Maria do Carmo Guido Di Lascio 

que fizesse a leitura integral do documento enviado para o GCMI, pela Assessoria 
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Jurídica da SMDHC, em resposta à consulta do Conselho sobre como deveria ser a 

melhor forma de proceder com recomposição da nova Secretaria Executiva. 

 

Maria do Carmo realizou a leitura integral do documento, que tinha sido enviado 

previamente, por e-mail, para todos os conselheiros do GCMI e representantes de 

governo ligados a este colegiado. 

 

Cida Souza agradeceu à Maria do Carmo. Diante do exposto, explicitou como seria a 

nova composição da Secretaria Executiva, ficando: Maria Aparecida Cruz de Souza 

(Cida Souza) como a nova presidente do GCMI e representando a Zona Norte; 

Aparecida de Souza Lima (Cida Portela) como vice-presidente e representando a 

Zona Sul, Maria do Carmo Guido Di Lascio como 1ª Secretária e representando a 

Zona Oeste; Romilda Almeida Correia como 2ª Secretária e representando a Zona 

Central, assumindo como Vogal, por fim, o senhor Jose Carlos Cuccio, o segundo mais 

votado na Zona Leste. 

 

A primeira vaga de titular da Zona Leste passaria, então, para o senhor Antonio Santos 

Almeida e a 1ª suplente da região, Sufia Gonçalves Duarte assumiria a última vaga de 

titular da Zona Leste. Da mesma forma, o senhor Koniti Wada passaria para a vaga de 

1º suplente e o senhor Olavo de Almeida Soares, a de 2º suplente da região. 

 

Cida Souza disse que gostaria de saber se era possível continuar com esta proposta e 

seguir com a formação da Secretaria Executiva. Ela afirmou que gostaria de saber se 

todos estavam de acordo com a nova composição, avisou que estava abrindo inscrição 

no chat, informando que a Maria do Carmo chamaria a todos por ordem de inscrição. 

 

Maria do Carmo, em seguida, disse que várias pessoas se inscreveram e queria saber 

se poderia começar a chama-los. Cida do Portela deu a sugestão de que todos os 

contrários se manifestassem. 

 

Maria do Carmo leu os nomes de todos que se posicionaram a favor da nova 

composição no chat da reunião, sendo eles: 

 

. Chica Passos 

. Dulce Cristina Meira 

. Norma Rangel 

. Ana Rosa Costa 

. Antonio Mariano 

. Maria Enaura 

. Raimunda Nogueira 

. Rosa Lazaro 

. Milton Longobardi 

. Nadir Amaral 

. Rosa Villares 

. Norma Neres 

. Cacildo Marques 

. Koniti Wada 

. Ana Ruiz 

. Maria Cristina Bôa Nova 

. Rosemary Haeberlin 

. Ana Paula Rossi Figueiredo 

 

Ana Rosa disse que não escreveu no chat porque concordava, só pediu palavra; 

 

Antonio Santos pediu a palavra também. 
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Após mencionar todos os nomes manifestados no chat, Maria do Carmo passou a 

palavra para a Ana Rosa, que afirmou concordar sim com a nova composição. Falou 

sobre o motivo pelo qual a vaga seria da Zona Leste e o porquê de o novo 

representante da região entrar por último. Explicou que não seria certo fazer uma 

segunda votação, então, ele deveria entrar como Vogal, já que há uma lógica e ela 

deve ser seguida. 

 

Ana Rosa afirmou, ainda, que já colocou essa situação no novo Regimento. Disse que 

lamentava a morte da Neide Duque e desejou que o Sr. Cuccio tenha uma boa 

participação. 

 

O Sr. Antonio disse que estava de acordo, primeiramente porque o Sr. Cuccio é o 

primeiro mais votado da Zona Leste. Disse apenas que era necessário conversar com 

ele para saber que o estado de saúde dele permitiria a ele participar das reuniões da 

Executiva. Colocou para a Secretaria a sugestão de fazer uma conversa com o Sr. 

Cuccio, mas que o conselheiro deveria fazer a escolha, porque Executiva é trabalho. 

 

Falou que, por experiência, já esteve na Secretaria Executiva e algumas pessoas diziam, 

“estou aqui para aprender” – o que não é o caso do Cuccio, porque ele é muito 

participativo -, mas que seria importante ele dizer se está numa boa situação de saúde 

para conseguir participar das reuniões. Afirmou que não tem nada contra José Cuccio, 

mas que ele deveria estar com saúde para poder participar. 

 

Maria do Carmo disse, então, que seria interessante passar a palavra para o Sr. Cuccio, 

para ele se manifestar. 

 

José Carlos Cuccio afirmou que está em tratamento de um câncer, mas está na parte 

final. Disse foi suspensa a cirurgia que ele deveria fazer e que está em condição sim de 

compor a Secretaria Executiva, representando a Zona Leste. Disse, ainda, que o seu 

celular estava apresentando problemas no Chat e que não estava conseguindo assinar 

a lista de presença. 

 

Cida do Souza perguntou se todos poderiam validar a presença do sr. Cuccio com 

presente na reunião. 

 

Então, José Wilson e Dona Socorrinho disseram que também estavam com 

dificuldades de assinar. Maria do Carmo informou que iria anotar os nomes de todos. 

 

Cida Souza pediu para Maria do Carmo repetir os nomes que havia anotado e Maria 

do Carmo informou: José Wilson, Antonio Santos, Dona Socorro, José Cuccio e 

Albertina Souza. 

 

Cida Souza afirmou que muitas pessoas informaram no chat que concordam com a 

nova composição. Então, perguntou se mais alguém estava de acordo. 

 

Antonio Santos comentou que, de acordo com as declarações do próprio senhor José 

Cuccio, então, ele estava de acordo. 
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Dona Socorro disse que era muito cedo se manifestar sobre a situação de José Cuccio 

na Executiva. Disse que não era a favor e nem contra. 

 

Maria Enaura, então, afirmou que era importante registar que houve uma abstinência. 

 

Norma Neres comentou que havia 45 pessoas na reunião, mas desses, 35 eram 

conselheiros, mas que não eram todos. 

 

Ana Rosa disse que neste caso a aprovação seria por maioria simples. 

 

Sufia Duarte disse que estava correto, passou para titular, mas ficou um pouco triste 

pela perda da nossa querida presidente e pediu para ser computada a presença dela, 

porque ela também não estava conseguindo assinar a lista de presença. 

 

Cida Souza questionou se, diante do que foi apresentado, poderíamos então validar a 

nova composição, não havendo mais nenhuma objeção. Afirmou esperar terminar em 

2023 com a felicidade de um legado bastante positivo, cumprindo o papel do 

colegiado de monitoramento e controle social, com base numa escuta atenciosa e 

respeitosa dos nossos territórios de ação. 

 

Maria do Carmo informou que a reunião teria uma Ata, que seria publicada no Diário 

Oficial e que, a partir dessa publicação, Cida Souza seria a nova presidente do GCMI. A 

partir de então, enviaria a publicação do Diário Oficial para os e-mails de todos os 

conselheiros. 

 

Antonio Santos afirmou que, quando o mandato foi iniciado, não havia 45 

conselheiros, eram 44. Mas, uma pessoa desistiu, e agora com a questão da Neide, 

além da saída de um conselheiro que mudou de cidade, o colegiado ficou com 42 

conselheiros no total. Nesta reunião extraordinária, a validação seria por maioria 

simples, ou seja, 21 mais um, e que, neste caso, a nova composição estaria aprovada. 

 

Jose Wilson pediu para repetir a nova composição. Maria do Carmo repetiu os nomes 

e informou que Sufia Duarte, então suplente, passou a ser conselheira com direito a 

voto. 

 

Maria do Carmo perguntou, em seguida, se Cida Souza gostaria de fazer os últimos 

encaminhamentos. 

 

José Cuccio pediu a fala, agradeceu a todos que votaram nele, afirmou que seriam 

bem representados por ele e que a Secretaria Executiva deixaria um grande legado sim. 

 

Cida Souza pediu a todos que continuassem se cuidando, cultivando o amor pela vida, 

a serenidade e esperança de dias melhores para todos. Disse ainda, “e a nós 

conselheiros que Deus nos dê força e vigor para que a gente possa caminhar juntos 

pelos 20 meses que temos pela frente e com a consciência de que a gente pode fazer o 

melhor. Que a gente possa trazer as demandas e fazer a escuta dos nossos territórios e 
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que a gente consiga representar os cerca de 1.8 milhão de idosos”. Falou ainda sobre a 

importância do letramento digital e todas as demais políticas fundamentais. 

 

Deixou um abraço forte, agradeceu a presença de todos e dos representantes das 

secretarias, almejando harmonia nesse novo ciclo e desejou um bom trabalho para 

todos. 

 

Depois da fala de Cida Souza, deu-se por encerrado o encontro online. 

 

Participaram da reunião extraordinária: 

 

 


