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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 1ª reunião extraordinária para apresentação do Conselho de Orientação e 

Administração Técnica (COAT), do Fundo Municipal do Idoso (FMID), com início às 16h00 – COM A 

PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: Neide Duque da Silva (Presidente), 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) e demais conselheiros, 

representantes do GCMI, além da presença de Renato Cintra, Coordenador da Política para a pessoa Idosa 

(CPPI) na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), como convidado. 

 

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

 

Ata nº 11 – Ano de 2021 
 

Na a quinta-feira, dia 08 de julho de 2021, foi realizada reunião virtual, em 

decorrência da pandemia do coronavírus, através da plataforma Google Meet, das 16h 

às 20h. O evento online teve como pauta a apresentação do Conselho de Orientação 

e Administração Técnica (COAT), do Fundo Municipal do Idoso (FMID), para todos os 

conselheiros do GCMI, com a participação do coordenador da Política para a Pessoa 

Idosa (CPPI) da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), Renato Cintra. 

 

ABERTURA 

- A Presidenta Neide Duque fez a abertura com a apresentação da Secretaria 

Executiva. 

- Renato Cintra discorreu sobre as competências e atribuições do COAT – Edital 

Nº015/2019/SMDHC/FMID encaminhado aos Conselheiros, juntamente com o 

regimento do FMID. 

- Foram abordados aspectos sobre a diferença entre administração financeira e gestão 

administrativa do FMID.  

  

DEBATES 

- Ana Rosa afirmou que o COAT administra os recursos do FMID e que o GCMI faz o 

controle social dos projetos. 

- Dulce Meira disse que os novos conselheiros eleitos para o COAT deverão fazer a 

gestão do mesmo. 

- Joyce Néia solicitou que a administração comprasse, em regime de urgência, uma 

licença para o Google Meet. 

- Maria Enaura comentou que no início do ano, na gestão anterior, havia sido 

solicitada e iniciada pelos conselheiros a discussão sobre as prioridades do Conselho 

para nortear o COAT no processo de definição dos projetos. 
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- Antenilson Franklyn perguntou se, como conselheiro, poderia apresentar projeto ao 

FMID.  

- Neide Duque responde que é uma questão de ética, 

- Norma Rangel perguntou se o COAT e FMID são administrados pela Secretaria da 

Fazenda. 

- José Wilson perguntou quais são as comissões do GCMI. 

- Neide Duque respondeu que a pauta das comissões seria abordada em outra 

reunião. 

- Joyce Néia propôs um debate sobre a Portaria Nº 49, da SMADS, que tinha acabado 

de ser publicada. 

- Renato Cintra sugeriu abordar o tema em outra reunião. 

- Cida do Portela afirmou que os NCIs da Zona Sul estavam em reunião para debater a 

Portaria. 

- Neide Duque sugeriu uma carta/manifesto sobre a posição do GCMI para a SMADS. 

- Dulce Meira propôs a formação de uma pequena comissão para redigir a carta: 

Maria Enaura, Cristina Boa Nova, Joyce Néia, Nadir Francisco e Neide Duque. 

- João Cassiano mencionou um documento publicado pelo Conselho Nacional do 

Idoso (CNI). 

- Niltes Lopes, diretora da Vai Vai, afirmou que a agremiação criou postos volantes 

para vacinar todos os idosos cadastrados e que todos já estão imunizados. 

 

Encerradas as discussões, foi finalizada a reunião. 

 

Participaram da reunião virtual: 

 

Romilda Almeida Correa (Centro) 

Maria Aparecida Cruz de Souza (Norte) 

Antenilson Franklyn Rodrigues Lima (Sul) 

Dulce Cristina Viveiros Meira (Centro) 

Norma Rangel (Sul) 

Wanderley Vendramini Carvalho (Norte) 

Rosemary Haeberlin (Sul) 

Maria Rosa Lopes Lazaro (Norte) 

Ana Maria Millas (Sul) 

Niltes Aparecida Lopes de Souza (Centro) 

Norma Oliveira Neres Silva (Norte) 

Ana Rosa Garcia da Costa (Sul) 

Rosa Maria Villares de Souza Berto (Oeste) 

Joyce Néia (Oeste) 

Maria Enaura Vilela Barricelli (Oeste) 

Nadir Francisco do Amaral (Centro) 

Antonio Mariano (Centro) 

Koniti Wada (Leste) 

Maria Cristina Boa Nova (Oeste) 

Aparecida de Souza Lima (Sul) 

Albertina Souza Ribeiro Justino (Leste) 

 


