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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 o início da leitura do Regimento Interno do GCMI (Gestão 

2021-2023), realizada no dia 17 de agosto de 2021, com início às 14h00 – 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), além dos demais conselheiros, representantes do GCMI. 

 

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

 

Ata nº 18 – Ano de 2021 

 

No dia 17 de agosto de 2021, terça-feira, foi realizada reunião extraordinária para o 

início da leitura do Regimento Interno do GCMI (Gestão 2021-2023), com quórum 

suficiente e de forma virtual, em decorrência da pandemia do coronavírus. Estava 

prevista para a reunião, a leitura dos artigos 1º ao 5º do Regimento Interno. 

 

A presidente do GCMI, Neide Duque iniciou a reunião cumprimentando a todos e 

informou que o tema do encontro online seria o Regimento Interno. 

 

Joyce Néia sugeriu que fosse lida, primeiramente, a Lei que rege o Grande Conselho 

Municipal do Idoso (GCMI) e, em seguida, avaliada a sugestão de todos. 

 

O conselheiro Antonio, em cima do que a Joyce Néia falou, disse que era para os 

novos conselheiros tomarem conhecimento da Lei. 

 

Ana Rosa informou que não conseguiu adicionar no documento online as sugestões 

de alteração do Regimento Interno e sugeriu que fosse enviado por e-mail. 

 

Neide Duque sugeriu que seriam juntadas todas as sugestões, disse que a Executiva 

faria essa junção e que a leitura e aprovação do consolidado seria no mesmo dia. 

 

Cida Souza sugeriu que a Tárcia Oreste, da administração do Conselho, orientasse a 

Ana Rosa a enviar as suas sugestões por e-mail. 

 

Joyce Néia continuou sugerindo a formação das reuniões por região, aprovado 

também pelo senhor Olavo Santos. Ela disse, “vamos sim ler a Lei em primeiro lugar”. 

 



2 

 

Neide Duque concordou, pois, o Jurídico é quem daria o ok e que as alterações seriam 

feitas passo a passo. 

 

Maria Enaura sugeriu que as propostas para alteração do Regimento fossem enviadas 

por e-mail, para que com o apoio do Suporte Administrativo fossem consolidadas e 

então compartilhado o documento. 

 

O sr. Antonio argumentou que todas as reuniões com os nove conselheiros deveriam 

ser feitas por região para não ter sugestões individuais. 

 

Olavo informou que encaminhou as sugestões pelo colegiado, mas como não obteve 

reposta, colocou na reunião. 

 

A Dona Socorro disse que trabalha individualmente e que não trabalha em colegiado. 

 

Ana Rosa e Maria Enaura decidiram que a Executiva não poderia decididas sobre as 

sugestões. 

 

Maria do Carmo, como membro da Executiva, explicou que não seria feito qualquer 

julgamento pela Executiva sobre as deliberações dos grupos. 

 

Maria Enaura sugeriu que as propostas de alteração do Regimento fossem enviadas 

por e-mail e, depois, em outra reunião, fossem todas consolidadas.  

 

Neide Duque disse que cada região teria alterações e inserções, juntando tudo para 

votação. 

 

Todos concordaram que até o dia 07 de setembro, todos os grupos enviariam as 

sugestões por região, para serem consolidadas pela Equipe Administrativa do GCMI, no 

dia 10 de setembro. Neste mesmo dia 10, a administração enviaria o consolidado para 

todos os conselheiros e, no dia 14 de setembro, seria feita a reunião para votação das 

sugestões. 

 

No entanto, no dia 14 de setembro, seria a data da Assembleia Geral. A discussão sobre 

Regimento Interno, então, foi alterada para o dia 16 de setembro. 

 

Depois de todas as considerações dos presentes, foi encerrada a reunião. 

 

Participaram do encontro online: 
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