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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 e Conselho de Representantes do GCMI (Gestão 2021-2023), realizada no dia 

01/11/21, com início às 10h00 – 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 e de governo. 

 

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

 

Ata nº 25 – Ano de 2021 

 

Na quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021, foi realizada, das 10h às 12h, a 

reunião de Conselho de Representantes do GCMI, com quórum suficiente e de forma 

virtual, em decorrência da pandemia do coronavírus. 

 

Pauta da reunião: 

 

• Apresentação das atividades das Comissões de Trabalho (A; B; C e D) 

 

Participantes: 

 

Antônio Almeida Santos 

José Wilson 

 

A abertura da reunião foi realizada pela presidente Cida Souza, que justificou a 

ausência da Conselheira Cida Portela. Em seguida, foi realizada saudação dos 

membros da Secretaria Executiva. 

 

- Apresentação da Comissão A: Saúde, Habitação, SMADS.  

  

Esta comissão tem 17 membros. 

 

Norma Rangel, que está como coordenadora no momento, sugeriu que a 

coordenação seja colegiada. Norma Rangel com Habitação, Nadir Amaral com a 

Saúde e algum outro membro da Comissão ficaria com a SMADS. 

 

A Comissão A já fez três reuniões. A primeira de apresentação dos Conselheiros da 

Comissão A e dos representantes das Secretarias. A Secretaria de Saúde não 

compareceu. 
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Na segunda reunião, houve palestra com a Prof.ª Rita de Cassia para apresentação 

dos Serviços SMADS. Na terceira reunião, palestra com a Sra. Patricia Spedaletti para 

apresentação dos serviços da SEHAB. 

 

No dia 24/11, terá a próxima reunião e serão convidadas a Dra. Lílian e/ou a Rosa 

Marcucci. 

 

A representante da Saúde, Silvana Borges, informou que a Secretaria da Saúde atua na 

gestão de 12 URSIs, 14 ILPIs e de UBSs. Nesta reunião, Silvana solicitou que fossem 

encaminhadas as perguntas mencionadas no chat para ela por e-mail, pela Comissão A. 

Ela ficaria a cargo de direcioná-las para os responsáveis da própria secretaria, que 

dariam a resposta posteriormente. 

 

Perguntas: 

. Olavo perguntou à Silvana porque a URSI, solicitada desde a gestão Dória para ser 

implantada em Ermelindo Matarazzo, ainda não foi implantada? 

. Olavo perguntou como é feita a sedação em pessoas com deficiência nas salas de 

cirurgia dentária? 

. Olavo perguntou por que retiraram o equipamento de ultrassom da AMA-UBS de Vila 

Sílvia? 

. Ana Rosa informou sobre o fato de funcionários das ILPIs que vão às UBSs retirar 

medicamentos, não conseguem retirar a lista completa solicitada 

. Ana Rosa mencionou a falta de médicos e a demora no atendimento nas UBSs. A 

secretaria tem propostas para resolver estes problemas? 

. Joyce Néia afirmou que a Saúde está desmantelada. Solicitou que a secretaria envie 

uma lista das UBSs que tem Sala dos Idosos. Não tem geriatras nas UBSs. Mencionou e 

agradeceu o trabalho na área da saúde realizado pela Aliança Cidadã.  

. Ana Rosa questionou quando será convocada uma reunião de planejamento. 

. Ana Rosa sugeriu a realização de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde com 

o GCMI. 

. Ana Ruiz afirmou que a Portaria SMS - 202/2019, que estabelece diretrizes para a 

linha do cuidado integral a Saúde do Idoso, não está sendo cumprida nas regiões. No 

âmbito das CRS Leste nem todas as UBSs têm salas do idoso. E nem todas estão 

aplicando a AMPI-AB. A maioria das UBSs não tem estrutura física adequada para a 

instalação da Sala do Idoso e nem profissionais especializados para o atendimento 

integral à saúde da pessoa idosa. A atual gestão da SMS não está respeitando a 

posição dos Conselhos Gestores de Saúde que são representantes da comunidade. 

. Norma Rangel propôs que estes temas sejam debatidos na próxima reunião da 

comissão no dia 24/11. 

 

- Apresentação da Comissão B: Mobilidade e Transporte, Desenvolvimento 

Econômico Trabalho e Turismo, Verde e Meio Ambiente 

 

A Comissão B tem 14 participantes. 

A Dulce Cristina estava substituindo a Joyce Néia, coordenadora da comissão, pelo 

fato desta não ter participado das últimas reuniões por motivos familiares. 
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Dulce informou que a Comissão deu prioridade ao tema reversão ao veto na 

gratuidade nos transportes para os 60+. Propôs que o GCMI faça um documento para 

ser apresentado numa Assembleia ou Audiência com os parlamentares. Sugeriu propor 

reuniões com as Secretarias de Transportes, Direitos Humanos e até mesmo com o 

prefeito. Também insistir na via Jurídica para tentar reverter o veto. Uma reunião com a 

Dra. Renata Tibiriçá, Defensora Pública que acompanha o processo. 

 

Sr. Félix Nestor, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, informou 

que a secretaria apoia projetos de empreendedorismo com produtos de artesanato. A 

coordenadora Silvia Cibele já participou de uma reunião da Comissão e se colocou à 

disposição. Convidou para uma feira/exposição de artesanato que vai acontecer no 

Center Norte, que seria semelhante à Feira da Cidadania que acontece no Centro. 

 

José Wilson afirmou que é necessário inserir os idosos no mercado de trabalho. Não 

apenas através do artesanato, mas criando empregos. Pede o contato do Félix Nestor. 

   

Representante da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Carlos Eduardo Guimarães 

Vasconcellos demonstrou preocupação com a poda de árvores na cidade. A secretaria 

se ocupa apenas dos parques e não das demais árvores. 

 

Antonio Santos Almeida disse que a apresentação da Dulce Cristina foi sensacional e 

pede a manifestação sobre o tema da liberação dos transportes para os 60+ ao 

representante da secretaria, Carlos Alberto Angeli. Este afirma que está havendo uma 

grande reestruturação na secretaria. Ele concorda com os argumentos da Dulce e 

afirma que a liberação da gratuidade não depende da secretaria. 

 

Olavo questionou o Carlos Alberto Angeli sobre o pedido para a construção de um 

terminal de ônibus com cobertura na Linha Vermelha. Falta proteção no local. 

Questionou também sobre outro pedido de abrigo com cobertura no ponto de ônibus 

na Av. São Miguel. O pedido ainda não foi atendido. Pediu o contato do Carlos 

Alberto Angeli. 

 

- Apresentação da Comissão C: Esportes e Lazer, Cultura, Educação 

 

Olavo coordena a comissão. Informou que a última reunião tratou da regulamentação 

sobre os Jogos Municipais do Idoso. No artigo 7º, pede que a lei seja regulamentada. 

Compareceu na reunião a Maria Luiza, que explicou que os jogos municipais não 

aconteceram por causa da pandemia. Olavo pede que os jogos e o Baile dos Idosos 

aconteçam em todas as regiões. 

 

Dinéia Cardoso afirmou que os jogos são importantes, mas são um evento pontual. O 

importante para o envelhecimento saudável é a atividade física regular. Afirmou 

também que a secretaria não tem capital humano para a realização dos jogos e bailes 

regionalmente.  

Afirmou que precisa fazer parcerias intersetoriais entre esporte e cultura. No Jardim São 

Paulo, Vila Maria, os idosos estão saudáveis pois fazem dança, ginástica e outras 



4 

 

atividades. Recomendou que os idosos se engajem nas atividades de locais públicos. 

Bailes presenciais no Clube Esportivo Jardim São Paulo. 

 

Olavo fez convite à Dinéia para a apresentação do Programa Esporte e Meio 

Ambiente. 

 

- Apresentação da Comissão D: Subprefeituras, SMDHC, Segurança Urbana, 

Tecnologia/Comunicação 

 

A Comissão D tem 11 participantes. 

 

A coordenadora, Maria Enaura, manifestou preocupação com algumas propostas das 

Comissões A e B, que não poderiam ser submetidas à uma Assembleia. Disse que não 

podemos postar e-mails como Conselheiros. Está contemplado no Regimento. 

 

Maria Enaura sugeriu que o GCMI atue em parceria com os Fóruns, que convoque 

urgentemente uma apresentação do Plano Intersetorial para o Envelhecimento e a 

urgente convocação da primeira reunião com o COAT. 

 

Sugeriu também que a Secretaria Executiva compartilhe sua atuação com os 

Conselheiros. Que se realize uma reunião específica entre Executiva e Conselheiros para 

tratar do Planejamento. 

 

Conselheiros solicitaram a saída do Mariano, do Milton Longobardi e da Ana Ruiz, 

que não participaram de nenhuma reunião. 

 

Rosa Villares fez apresentação da enquete com o questionário. Segunda ela, muitos 

não responderam e, na segunda-feira, ela vai começar a analisar os resultados. O 

objetivo do questionário é ouvir as opiniões e sugestões dos Conselheiros sobre a 

nossa comunicação interna e externa. 

 

Renato Cintra, coordenador de Políticas para a Pessoa Idosa, da Secretaria Municipal 

de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), relatou sobre os contatos com a Prodam 

para a aquisição do Google Meet. Sobre o COAT, afirmou que já foram designados os 

dois nomes da Secretaria da Saúde. Estes estão na Casa Civil esperando a assinatura do 

prefeito para publicação. 

 

Conceição questionou se podemos cortar o microfone da pessoa que pede a palavra e 

ultrapassa o tempo. 

 

Sugeriu também que o empreendedorismo para a pessoa idosa tem que ser tipo 

popular, “pé no chão”. Atividades como carrocinhas de pipoca, cachorro-quente e 

outros. E mandou recado para a Sílvia Cibele, que tem que ceder o espaço 

gratuitamente nas Feiras e não cobrar. 

 

Ruth Altamirano deu os parabéns a todos e informou que está atuando com grupos 

de ginástica de até 5 pessoas, nas UBSs de Pirituba. 
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Inspetor Macedo, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, Divisão de 

Planejamento se apresentou. 

 

Luciano Santos, da Secretaria de Subprefeituras se apresentou e anunciou a 

inauguração de um CCInter no Rio Pequeno, ZO.  

 

Renato Cintra solicitou a informação de quais secretarias estão alocadas em cada 

Comissão. 

 

Depois de todas as manifestações, deu-se por encerrada a reunião. 

Participaram do encontro online: 

 

Nome completo 
 

É 
conselheiro? 

De qual 
região? 

É do 
governo?  

Pertence a qual 
secretaria? 

Ana Maria A Millas Sim Sul Não   

Ana Rosa Garcia da Costa Sim Sul Não   

Ana Santos Souza Ruiz Sim Leste Não   

Antenilson Franklyn Rodrigues 
Lima Sim Sul Não   

Carlos Alberto Angeli Não   Sim SMT 

Daniel Henriques de Macedo Não   Sim SMSU 

Dineia Mendes de Araujo 
Cardoso Não   Sim SMEL 

Dulce Cristina Viveiros Meira Sim Centro Não   

Felix Nestor Ofarrill Gomez Não   Sim SMDET 

Joyce Néia  Sim Oeste Não   

Maria Aparecida Cruz de Souza Sim Norte Não   

Maria do Carmo Guido Sim Oeste Não   

Maria Enaura V B Sim Oeste Não   

Maria Francisca dos Santos e 
passos  Sim Oeste Não   

Maria Rosa Lopes Lazaro Sim Norte Não   

Mariani Dan Taufner Não   Sim SETRAM 

Niltes Aparecida Lopes de Souza Sim Centro Não   

Norma Oliveira Neres Silva Sim Norte Não   

Norma S A A C Rangel Sim Sul Não   

Olavo de Almeida Soares Sim Leste Não   

Raimunda Nogueira Dias  Sim Sul Não   

Renato Souza Cintra Sim   Sim SMDHC 

Romilda Almeida Correia Sim Centro Sim GCMI 

Rosa M Villares S Berto Sim Oeste Não   

Rosemary Haeberlin  Sim Sul Não   

Silvana de Moraes Borges Não   Sim SMS 

Suzana de Rosa Não   Sim SMDHC - CPPI 

Wanderley Vendramini Carvalho Sim Norte Não   

 


