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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 Assembleia Geral do GCMI (Gestão 2021-2023), realizada no dia 09/11/21, com início às 

14h00 – 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 

conselheiros, representantes do GCMI. 

 

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

 

Ata nº 24 – Ano de 2021 

 

Na terça-feira, dia 09 de novembro de 2021, foi realizada, das 14h às 16h, a Assembleia 

Geral do GCMI, com quórum suficiente e de forma virtual, em decorrência da pandemia 

do coronavírus. 

 

A então empossada e nova presidente do GCMI, Cida Souza fez abertura do encontro 

online e deu as boas-vindas a todos os presentes. Em seguida, Maria Aparecida Cruz 

de Souza (Cida Souza) passou a palavra para a Secretaria Executiva se apresentar: 

 

. José Carlos Cuccio, novo Vogal empossado deu as boas-vindas a todos e todas. 

. Marida do Carmo, 1ª secretária, deu as boas-vindas e desejou boa tarde a todos. 

. Romilda Almeida, 2ª secretária, desejou a todos uma boa reunião. 

. Cida Portela, vice-presidente, também desejou uma boa reunião a todos. 

 

Cida Souza lembrou do falecimento, explanou sobre o legado da presidente do GCMI, 

Neide Duque, e propôs um minuto de silêncio. Cida comentou que, certamente, fica a 

memória de sua presença marcante e contribuição ao GCMI. Desejou que esteja em 

paz e muita luz. Dando continuidade ao encontro online, Cida fez alguns informes 

referentes ao bom andamento da reunião. Informou que os Fóruns e NCIs estariam 

recebendo por e-mail um formulário para atualizar as informações para o banco de 

dados do GCMI. 

 

Maria do Carmo pediu a palavra para informar que a Ata da última reunião 

extraordinária, do dia 05/11, foi publicada neste mesmo dia (09/11), e que, a partir de 

então, o GCMI passa a contar com uma nova presidente, a Cida Souza. 

 

Cida Souza agradeceu a presença dos Fóruns de Idosos, de todas as Macrorregiões, 

que aceitaram o convite do GCMI para se apresentarem nessa Assembleia. A seguir, 
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iniciou a chamada de apresentações dos Fóruns, divididos por região, cada um com o 

tempo de 5 minutos para falar: 

 

 

REGIÃO NORTE 

 

. Fórum da Brasilândia 

Elaine, do NCI do Coração Materno não estava presente no momento. 

 

Ana Rosa pediu a palavra, queria solicitar a lista de presença novamente. 

 

. Fórum Santana/Tucuruvi- Z. Norte 

 

Foi Chamada Dinéia Cardoso, que repassou a fala para a Sra. Rosaria Paolone. 

 

Rosaria disse que o grupo funciona na subprefeitura do Tucuruvi, na primeira sexta de 

cada mês, das 14h às 17h. Um grupo muito dedicado e consciente da pessoa idosa da 

região. Conta com NCI, Clubes, CREAS e outras lideranças que estão sempre presentes. 

 

Rosaria, que já fez parte da Secretaria Executiva do GCMI (2018/2021) comentou que o 

Fórum Santana já teve 3 presidentes e uma vice-presidente. Disse que sempre 

caminham com o GCMI, que garante um elemento humano a todos os cursos 

oferecidos. Falou da 4ª edição da Escola de Conselhos, do IDEA IDOSO e que, a partir 

da Covid, as atividades não foram paradas. Afirmou que foi um pouco difícil, porque 

muitos não tinham familiaridade com a tecnologia, mas com o tempo foram se 

adaptando, inclusive depois de um curso de tecnologia patrocinado pelo GCMI. 

 

Disse, ainda, que cerca de 1.300 pessoas conhecem e frequentam o fórum Tucuruvi e 

agradeceu pela participação. 

 

. Fórum Freguesia do Ó 

Márcia Flora, do Cecco, não estava presente no momento. 

 

. Fórum Jaçanã/Tremembé 

 

Gabriela, vice-presidente do fórum, é psicóloga e atua numa ILPI do Jaçanã. O 

presidente é o João Duarte, mas ele não pôde estar presente. Desde que começou a 

pandemia, infelizmente, Gabriela explicou que o fórum não conseguiu manter as 

atividades. Disse que mantém contato com os participantes por WhatsApp, mas ainda 

não conseguiu superar o desafio. Pretende, a partir do ano que vem, voltar com o 

fórum presencial, mas fazer de uma forma mista, também com divulgação e alguns 

contatos online. 

 

Cida agradeceu e pediu para ela ficar até o final para encontrar algumas informações e 

motivações na sala. 

 

. Fórum Vila Maria/ Vila Guilherme - (Cida disse que é um fórum recém-nascido) 
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Damaris, coordenadora do fórum desejou uma boa tarde a todos, disse que o fórum é 

recém-formalizado - dia 29 de outubro, mas comentou que ele é resultado de uma luta 

que vem desde 2016. Eles trabalhavam e frequentavam os cursos que o GCMI oferece e 

também os cursos da Escola do Parlamento, até que culminou com a realização do 

fórum. 

 

Contou que estavam pensando, em setembro último, numa forma sustentável de 

atender as demandas dos idosos da região e, desta maneira, foi fundado o fórum – 

contam com representantes da superintendência do CRAS, da Saúde, Subprefeitura, 

GCM, da Associação Comercial da região nordeste e que irão cumprir um objetivo de 

formação com o estudo do Estatuto do Idoso. Disse que estão tomando cuidado, por 

não ter ainda o mapa da facilidade dos idosos. As reuniões acontecerão toda última 

sexta-feira do mês, de forma presencial, às 14h na Casa de Cultura da Vila Guilherme. 

Pensaram em fazer reuniões híbridas dependendo de como avançar a pandemia na 

cidade. 

 

Informou que o fórum conta com a coordenação dela, Henrique e Edicléia. Abordarão 

o respeito aos direitos do idoso. Querem levar educação social aos idosos da região. 

Lutam por Centros Dia e NCIs da região. Afirmou que tem muita vulnerabilidade na 

região. Pessoas líderes faleceram, inclusive na pandemia. Estão juntando igrejas que 

têm envolvimento com todos os idosos para fortalecer ações. 

 

 

REGIÃO SUL 

 

. Fórum cidadãos idosos de M’boi Mirim 

 

Miriam Pimentel de Souza Rocha afirmou que o fórum existe desde 1997, vem de 

uma luta por serviços, da necessidade de discutir as questões relacionadas aos idosos. 

Reuniões presenciais acontecem às segundas terças-feiras do mês, das 9h às 12h, num 

espaço cedido pela Igreja para fazer as reuniões. 

 

Tem ela como representante, Odete, Marly, Gasparini e agora a Raimunda. O Fórum 

conseguiu fazer algumas lives, buscaram apoio de alguns estudantes de uma 

universidade próxima para dar apoio. Foram várias questões de acesso à internet. Com 

a pandemia, apesar das dificuldades, alguns idosos conseguiram participar das 

reuniões. Falaram sobre saúde, cultura, educação e representatividade. Viram a 

necessidade do idoso falar, fizeram sarau e outras atividades. Foi gratificante. Benefícios 

– o público deixou de ser só o idoso, e vieram participar profissionais de diversas áreas, 

estudantes e outros. Devem passar a participar presencialmente só em janeiro mesmo. 

 

. Fórum da Pessoa Idosa Santo Amaro 

 

Cida Portela falou que as conversas do fórum começaram em 1988. Registrado e 

criado em 1996, é o Fórum do cidadão idoso de Santo Amaro. É um espaço coletivo 

onde os idosos trocam ideia, elaboram propostas e discutem a situação do grupo 
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populacional 60+. Discutem questões do envelhecimento – esporte, saúde, lazer, 

cultura. Disse que as pessoas têm direito a voto, indiferente de credo, idade. 

 

Participam de todas as conferências Regionais, Municipais e Estaduais e do IDEA 

IDOSO, com a colaboração da Sandra Gomes. 

 

Participaram dos Jogos Regionais do Idoso (JORIs), com a Secretaria de Esportes. São 

muito atuantes e unidos com NCIS da região. No ano 2.000, o fórum se uniu com 

Capela do Socorro. Unidos também com Cidade Ademar, junto com a região.  

 

. Fórum Cidade Ademar 

 

Rosemary comentou que, a partir de 2017, os idosos começaram a participar mais do 

fórum. Foi muito legal porque eles começaram a participar mesmo. Falou da Sandra 

Gomes, do IDEA IDOSO, da participação na Escola de Conselhos e na Conferência de 

2019. Depois, com a pandemia, juntaram com outros fóruns da região e até hoje estão 

atuando neste formato. 

 

. Fórum Cambuci 

Célia Bicudo disse no chat que estava com dificuldades de falar, ia sair e voltar depois. 

 

. Fórum Vila Mariana/ Vila Clementina 

 

Marly Augusta Feitosa, que foi presidente do GCMI (2018-2021) deu as boas-vindas a 

todos, lamentou o falecimento da Neide Duque e cumprimentou a todos os 

conselheiros. Disse que o fórum é novo, juntou com outro recentemente. 

 

Afirmou que o fórum foi iniciado em 2019 com o maior apoio possível da 

subprefeitura, que oferece o auditório. Houve três reuniões presenciais em 2019. Veio 

2020 e trouxe isolamento. Voltaram a se reunir com dificuldade de maneira virtual, 

porque os idosos ainda estão engatinhando na tecnologia e, nesse interim, fala com 

orgulho sobre a Norma Rangel, Carmen Ponce e Dinéia Cardoso, que dão apoio 

técnico. Diz com orgulho, porque o fórum elegeu três conselheiras, Norma Rangel, 

Carmem Ponce e Ana Milhas. Falou sobre empoderamento dos idosos e que o 

empoderar dos direitos é que é complicado. 

 

Disse que contam com representantes de CRAS, CREAS, Saúde, Subprefeitura de Vila 

Mariana e, principalmente, dos idosos, que são protagonistas. Estão programando para 

fevereiro, realizar a reunião presencial com o auditório que tem, na primeira segunda-

feira de cada mês e estão junto do GCMI para ajudar no que for preciso. 

 

. Fórum Ipiranga  

 

Remo Vitorio, coordenador do fórum e também coordenador do INTERFORUM, 

informou que o fórum Ipiranga funcionava na subprefeitura do Ipiranga e, com a 

pandemia, parou de reunir os idosos. Disse que pretendem voltar com as atividades a 

partir de janeiro. 
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REGIÃO LESTE 

 

. Fórum Ermelino Matarazzo/Ponte Rasa 

 

Darci, que é coordenadora NCI Casa Melhor Idade, afirmou que há 20 anos participa do 

fórum, desde a época da conhecida Cicilinha. Depois, os fóruns foram divididos, e ela 

ficou com o de Ermelino. Também possui um NCI, com 100 participantes e cerca de 40 

acamados. Falou sobre o jornal do Fórum, uma das maneiras que conseguiram criar 

para   manter unidas as pessoas participantes do fórum, durante a pandemia da Covid. 

 

. Fórum Mooca 

 

Dona Conceição começou a sua apresentação falando da iniciativa da dona Neide 

Duque, idealizadora do fórum Mooca. Conceição contou que trabalhava no CRAS e, 

em todas as reuniões que participava, a Neide falava da importância de criar esse 

fórum. Comentou que, numa conferência, elas sentaram juntas e decidiram montar o 

fórum. Casa de Clara deu apoio com o local. Durante a pandemia ficaram alguns meses 

sem atividades. Depois retornaram de forma online.  No formato presencial, o fórum 

era coordenado por uma comissão. 

 

O fórum tinha uma parte de formação cidadã. Contavam histórias da terceira idade e 

explicavam de forma lúdica e dinâmica para todos. Outra parte do fórum contava com 

palestras e tinha também uma terceira parte de reclamações vindas por parte dos 

idosos (o fórum tinha a proposta de interceder, mas não de resolver). 

 

No formato online, passou para o formato de palestras. Conceição falou das 

dificuldades de trazer os idosos, por provável dificuldade com os meios digitais. Com a 

pandemia, infelizmente teve o falecimento da Neide Duque. Por uma questão de luto, 

o fórum decidiu cancelar as atividades de novembro e de dezembro. A comissão ficou 

impactada com a ausência da Neide Duque. Pretendem retomar em fevereiro, de 

forma presencial na Casa de Clara. Parabenizou pela iniciativa de aproximar os Fóruns 

de idosos. 

 

. Fórum Itaquera 

 

Dona Socorro contou que, mesmo com a pandemia, continuou atuando através do 

fórum. Informou que tem sede social. A prefeitura fechou as portas por conta da 

pandemia, mas ela chamou a diretoria e fez reuniões, um mês sim e um mês não. 

Chamou a Saúde, um professor que oferece educação física para os idosos, e 

comunicou a SMDHC – Alessandra Gosling e Renato Cintra. Disse que não parou e 

tudo o que é feito é documentado. Contou que comemoraram o Outubro Rosa. 

Afirmou que Terezinha Bezerra e Olavo também são representantes do fórum. Disse 

que 39% dos idosos não tem apoio social. O fórum solicitou um notebook e não 

recebeu ainda.  
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. Fórum São Mateus 

 

Vera Mariano mostrou uma apresentação que fez, para falar de uma luta da região. 

Falou sobre a importância da participação social, fez uma retrospectiva de tudo que foi 

feito a partir da atuação da Prudenciana Apariz. Disse que a coordenadora do fórum é 

Sufia Duarte. 

 

. Fórum Colegiado Leste 

 

Foi representado por Cristiane, que informou que o fórum fez parte do IDEA IDOSO, 

atuou nos atos contra o veto à gratuidade dos 60+, e em reuniões sobre o FMID. 

 

Sr. Antonio Almeida pediu para falar. Cida Souza propôs para ele aguardar até o final 

e dar prioridade para os fóruns. 

 

. Fórum Cidade Tiradentes II 

 

Geralda Marfisa contou um pouco sobre a necessidade do fórum, porque o primeiro 

estava desativado. No dia 19/09//21, teve uma reunião presencial para reunir 

lideranças. Estiveram presentes representantes da sociedade civil que participam do 

NCI da região. Contou que há significativa participação feminina de idosos. Falou sobre 

parâmetros das questões que envolvem os idosos que vivem no território e da 

importância de fortalecer os coletivos, ocupar os espaços, conscientizando os idosos de 

seus direitos. Atendem uma média de 28 idosos – disse que tratam de assuntos como 

caderneta do idoso e AMPI. Muitos não conheciam esses direitos, mas hoje eles 

mesmos vão atrás dos seus direitos. Falou ainda da dificuldade com a tecnologia. 

 

Em seguida, foi passado um vídeo sobre a região. 

 

. Fórum Guaianazes/Lageado 

 

A coordenadora Solange foi chamada, mas não estava na sala e perguntaram se o sr. 

Gilberto, da região, não gostaria de se pronunciar. Ele anotou no chat e pediu para que 

fosse lido. (Maria do Carmo leu). 

 

 

REGIÃO OESTE 

 

. Fórum Pinheiros 

 

O senhor Ariovaldo Guello afirmou que, no fórum Pinheiros há sete pessoas na 

coordenação – CRAS, NCIs são 3, além de pessoas de outros serviços também.  

Decidiram se fariam reuniões na pandemia, mas não fizeram nenhuma reunião virtual. 

Em geral, quase 20 pessoas participam no Fórum. Imagina que os fóruns de Pinheiros e 

de outras regiões tiveram períodos diferentes. No passado, tinham motivos de se reunir 

e pleitear melhorias. À medida que o tempo passou, o governo foi fornecendo 

benefícios às pessoas. Hoje, não tem uma participação tão grande na busca por mais 



7 

 

serviços. Pelo menos na região de Pinheiros, se não houver palestras, esvazia muito a 

participação dos idosos. Falou sobre ter um grande canal de comunicação para as 

pessoas poderem participar dos fóruns. 

 

. Fórum Vila Sônia 

 

Antonio Nilton Moura informou que coordena grupos de idosos que fazem 

atividades na Casa de Cultura da Subprefeitura do Butantã. Atualmente já estão 

realizando reuniões presenciais na Chácara do Jóquei. 

 

. Fórum Butantã 

 

Míriam Hunnicutt afirmou que as reuniões têm sempre uma frequência média de 45 

pessoas e contam com a participação da EACH/USP, graduação em Gerontologia, 

representantes da ILPI, URSI, Centro Dia, 2 NCIs da região, 2 PAIs, CREAS, UBS, 

Regionais de Saúde e outros. Funcionou durante a pandemia com reuniões virtuais. As 

reuniões acontecem sempre na última terça-feira do mês. 

 

Contou que o fórum do Butantã foi responsável pela criação da URSI Butantã, após 

anos de batalhas por políticas públicas. Quanto a participação nas reuniões, os idosos 

dos 2 NCIs e do Centro Dia, já não participam tanto quanto costumavam participar 

presencialmente. Os idosos estão sendo mais representados por suas lideranças. 

Fazemos muitas palestras com muitos convidados. Logo no início da pandemia, 

ficamos um pouco sem realizar reuniões, mas logo aderimos às reuniões online. Nos 

reunimos nas últimas terças-feiras do mês. 

 

. Fórum Lapa  

 

Maria Enaura comentou que o fórum da Lapa conta com participantes de 2 NCIs, 2 

CRAS, 2 PAIs, conselheiros do GCMI, dentre outros representantes, tendo por objetivo a 

definição e realização de orientações e discussões centradas na pessoa idosa.  O fórum 

participa ativamente dos processos e projetos correlatos, como os realizados:  IDEIA 

IDOSO, Pré e conferência Municipal de 2019, eleições para o GCMI e têm como meta 

ser um Fórum Amigo do Idoso. 

 

 

REGIÃO CENTRO 

 

. Fórum Centro 

 

Cida Costa disse que o fórum engloba 8 distritos, com pessoas que representam cada 

uma dessas regiões. Contou que a luta deles é pela implantação de ILPI, mas não 

conseguiram até hoje. A ideia é ter uma comissão com um representante de cada 

distrito. Nesse momento, quem está coordenando o fórum é o Nadir Amaral, que é 

representante da Bela Vista. Presencialmente, as reuniões acontecem na Sé, mas desde 

o 2º semestre de 2020 estão acontecendo de forma virtual. Contou que, no dia 12/11, 

teriam uma reunião com o Renato Cintra, para entender melhor o plano intersetorial de 
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políticas públicas para o envelhecimento. Mas, disse que a busca do fórum mesmo é 

por uma ILPI e pelo cuidado com idosos que são sozinhos. Falou sobre a Feira da 

Cidadania, que vai acontecer em dezembro na Praça do Patriarca, e convidou a todos. 

Repetiu que a grande preocupação é a pessoa idosa sozinha. 

 

. INTERFÓRUM 

 

Remo Vitório falou que o objetivo do colegiado é fortalecer vínculos entre as pessoas 

que mantém o fórum funcionando. Discutir políticas públicas para o segmento dos 

idosos da região. Compartilhar. Estão se reunindo virtualmente. Convidou a todos para 

participar. Informou que o INTERFÓRUM promove reuniões mensais com todos os 

fóruns. 

 

Cida Souza perguntou sobre como um fórum pode fazer parte do INTERFÓRUM. 

 

Remo respondeu que é muito simples, é só enviar um e-mail para 

removitorio@gmail.com dizendo que tem interesse em participar. Remo pediu para a 

Secretaria Executiva do GCMI uma lista atualizada de todos os fóruns. 

 

Cida Souza chamou Célia Bicudo novamente, mas ela não estava na sala. Depois, Cida 

deu uma repassada na chamada para os fóruns, mas ninguém se manifestou. 

 

Então, Cida Souza passou a palavra para o sr. Antonio Almeida, que tinha pedido para 

falar anteriormente. Disse que foi através dos fóruns que teve conhecimento sobre os 

direitos da pessoa idosa. Há 20 anos, foi trabalhar no primeiro fórum da Leste. Falou da 

atuação da Maria Cecília, da região. Falou da sua experiência como conselheiro e 

presidente do GCMI. Disse que, talvez, a partir de 2023, deixe o Conselho e vá trabalhar 

apenas na Zona Leste, pela região. Agradeceu a todos e disse que passou tudo o que 

gostaria de falar. 

 

Sr. Jose Cuccio falou que gostaria de agradecer a todos os presentes. Disse que 

estudou todos os tramites legais do sistema do idoso e, após esses anos, agora está no 

GCMI somando.  

 

Renato Cintra, coordenador de Políticas para Pessoa Idosa, da SMDHC, parabenizou 

pela reunião, achou muito rico todos os comentários e históricos e disse que está à 

disposição para ajudar a todos. 

 

Cida Souza agradeceu a todos em nome do GCMI pela participação na Assembleia. 

Salientou que as Instituições e Serviços, que atendem a população idosa, tem 

significado e a representação especiais para os mais de 1 milhão e 800 mil idoso acima 

de 60 anos na nossa cidade, tanto na defesa das políticas públicas, como pela busca 

por direitos da população idosa na cidade. 

 

Desejou que, em 2022, possamos estreitar laços de cooperação dos trabalhos que 

desenvolvemos, para esse público, que tanto merece a proteção, cuidados e 

reconhecimento.  Disse que ainda não era uma despedida de 2021, pois convidava a 

mailto:removitorio@gmail.com
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todos a participarem da Assembleia Geral de dezembro, e falou que ficou muito feliz 

com 24 fóruns presentes na reunião. 

 

Egbon mi Conceição pediu palavra para agradecer. 

 

Conselheiro José Wilson afirmou que participou da Conferência de 2019, questionou 

quantos idosos são atendidos pelos programas sociais e criticou o veto à gratuidade no 

transporte para os 60+. 

 

Luciano Farias pediu para agradecer também pela reunião. Disse que estão 

implantando um CCInter e que foi a primeira reunião de muitas, ficou feliz de poder 

acompanhar a luta de todos. 

 

Cida Souza convidou o Luciano Faria para participar das próximas Assembleias. 

 

Leram a dúvida da Damaris no chat. 

 

Albertina Souza pediu para passar um informe. Falou sobre as Conferências de Saúde 

Mental que seriam iniciadas. Pediu para colocar um convite no grupo de Whats. 

 

Vera Mariano esclareceu que as inscrições para as conferências já estavam abertas. 

 

Encerradas as manifestações, deu-se por finalizada a reunião. 

 

Participaram da Assembleia Geral: 

 

Nome completo  

Conselheiro 
  

A qual 
região 

pertence? 
É do 

governo?  

De qual 
secretaria?  

Antenilson Franklyn Rodrigues Lima Sim Sul Não   

Adriana Vieira da Cruz Não   Não   

Albertina Souza Ribeiro Justino Sim Leste Não   

Ana Paula Rezzutti Rossi Figueiredo Não   Sim IPREM 

Ana Rosa Garcia da Costa Sim Sul Não   

Ana Santos Souza Ruiz Sim Leste Não   

Antonio Mariano Sim Centro Não   

Aparecida de Souza Lima Sim Sul Não   

Ariovaldo Guello Não Oeste Não   

Camila Mendes de Mello Não Oeste Não   

Carlos Alberto Angeli Não   Sim SMT 

Carlos E G Vasconcellos Não   Sim SVMA 

Conceição Lopes da Silva Mingato Não   Não   

Cristiana Ramos Costa Santos Não Leste Não   

Damaris Germana Roberto Não   Não   

Dineia Mendes de Araujo Cardoso  Não   Sim SMEL 

Dulce Cristina Viveiros Meira Sim Centro Não   
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Edeleide Pereira de Almeida Não   Não   

Eloa Maria Pimenta da Silva Não   Não   

Emilio José da Silva Não   Não   

Fernando Lima Amaral Marques Sim   Sim SMSUB 

Gabriela Fernandes de Figueiredo  Não   Não   

Geralda Marfisa Sim Leste Não   

Gilberto Gonçalves  Não Leste Não   

Herminia Brandão Não   Não   

José Wilson centro Sim Centro Não   

Koniti Wada Sim Leste Não   

Layr Soares Ribeiro De Carvalho Não   Não   

Lia Déborah Sztulmam Não   Não   

Luciano Farias dos Santos Não   Não   

Marcela Teodoro Não   Não   

Margarete Marchandt Sdoia  Não   Não   

Margareth Martins de Godoy Freitas  Não    Não  

Câmara 
Municipal 
de SP 

Maria Aparecida Cruz de Souza Sim Norte Não   

Maria Aparecida Pinheiro Maria 
Aparecida Não   Sim SMS 

Maria Aparecida Ribeiro Costa Não Centro Não   

Maria Cristina Bôa Nova  Sim Oeste Não   

Maria do Carmo Guido Sim Oeste Não   

Maria Enaura Vilela Barricelli Sim Oeste Não   

Maria francisca dos santos e passos Sim Oeste Não   

Maria jose Lima Sim Leste Não   

Maria Rosaria Paolone  Não   Não   

Mariana Lopes Fernandes Não   Sim SMS 

Mariani Dan Taufner Não   Sim SETRAM 

Marly Augusta Feitosa da Silva Não   Não   

Milena Maria Barroso Pereira Não   Não   

Milton Longobardi Sim Centro Não   

Miriam Pimentel de Souza Rocha  Não   Não   

Mirian Paulino Não   Não   

Niltes Aparecida Lopes de Souza Sim Centro Não   

Norma Oliveira Neres da Silva Sim Norte Não   

Norma S A A C Rangel Sim Sul Não   

Olavo de Almeida Soares Sim Leste Não   

Remo Vitorio Cherubin  Não   Não   

Renato Souza Cintra Sim   Sim SMDHC 

Romilda Almeida Correia Sim Centro Sim GCMI 

Rosa Villares Berto Sim Oeste Não   

Rosemary Haeberlin  Sim Sul Não   

Silvana de Moraes Borges Não   Sim SMS 
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Suelma Deus Não   Não   

Tatiane Cristina Araújo de Oliveira 
Lima Não   Não   

Vera Lucia Mariano da Silva Não   Sim SMS 

Wanderley Vendramini Carvalho Sim Norte Não   

José Cuccio  Sim Leste Não   

Antonio Almeida Santos  Sim Leste Não   

Albertina Souza  Sim Leste Não   

Dona Socorro  Sim Leste Não   

José Wilson  Sim Centro Não   

 


