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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, realizada na sexta-feira, dia 25 de março de 2022, com 

início às 15h00 – COM A PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: Maria Aparecida Cruz de Souza - Cida 

Souza (Presidente); Aparecida de Souza Lima - Cida Portela (Vice-Presidente); Romilda Almeida Correia (2ª 

Secretária) e José Carlos Cuccio (Vogal), além dos demais convidados do GCMI. 

 

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

 

Ata nº 07 – Ano de 2022 

 

Na sexta-feira, dia 25 de março, das 15h às 16h30, foi realizada Reunião 

Extraordinária do GCMI, com quórum suficiente e de forma virtual, através da 

Plataforma Google Meet, em decorrência da pandemia do coronavírus. 

 

A presidente do GCMI, Maria Aparecida Cruz de Souza (Cida Souza) deu as boas-

vindas, agradeceu a presença de todas(os) e pediu a apresentação dos membros da 

Secretaria Executiva. Em seguida, passou alguns informes: pediu a todos que 

assinassem a lista de presença e desligassem os microfones. Informou que a 

conselheira Romilda, com ajuda de Cida Portela e da Tárcia (equipe administrativa) 

estariam responsáveis pela produção da Ata que, depois, seria publicada no DO. Disse 

que a Cida Portela cuidaria das inscrições no Chat e que a estagiária do GCMI, Ynaê 

Lotito, faria a minutagem das falas. 

 

Sobre a pauta, Cida Souza explicou que a conselheira, Maria do Carmo, enviou uma 

carta ao GCMI solicitando o afastamento da Secretaria Executiva por motivos 

particulares. Cida leu a carta com pedido de renúncia da Maria do Carmo, que 

passaria a se dedicar aos estudos e à pesquisa da “Economia do Cuidado”, tema de 

estudo acadêmico da conselheira. Assim, a partir do dia 21 de março, Do Carmo já não 

mais faria parte da Secretaria Executiva do GCMI. No entanto, depois de 45 dias de 

licença, retornaria às funções de conselheira do colegiado. 

 

Diante do exposto, Cida Souza apresentou uma nova proposta para a composição do 

GCMI: 

 

- Presidência: Maria Aparecida Cruz de Souza; representa a Região Norte. 

- Vice-presidência: Aparecida de Souza Lima (Cida Portela), representa a Região Sul. 

- 1ª Secretária: Romilda Almeida Correia; representa a Região Centro. 

- 2º Secretário: José Carlos Cuccio; representa a Região Leste. 
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- Na função de Vogal, o GCMI, então, estava convocando Maria Enaura, a segunda 

mais votada na região Oeste. 

 

Em seguida, Cida Souza pediu para a Maria Enaura se apresentar. 

 

. Maria Enaura iniciou com o trocadilho "o feitiço virou contra o feiticeiro", uma vez 

que sempre foi muito crítica para com a Secretaria Executiva, no sentido de que o 

colegiado deveria sempre ser privilegiado para a tomada de decisões, observando, no 

entanto, que é o que vem acontecendo nesta última gestão. 

 

Ressaltou que considera a atitude da Maria Do Carmo muito nobre, no sentido de: “eu 

não posso, então, passo a vez para outro que possa”. E que esta atitude deu-lhe a 

segurança para colocar-se à disposição para este novo desafio, caso assim o colegiado 

deliberasse.  Disse que conversou muito com a família e que poderia sim considerar a 

Executiva como mais um grupo de trabalho, oferecendo enquanto voluntária a sua 

experiência de vida- profissional e pessoal para que juntos possam contribuir para a 

construção de um mundo um pouquinho melhor. 

 

. Cida Souza agradeceu às palavras da Maria Enaura, concordou que foi uma atitude 

nobre por parte da Maria do Carmo, neste momento que surgiu uma oportunidade 

para ela de seguir na pesquisa em nível acadêmico, e quis salientar a seguinte 

observação: a Maria Do Carmo não está saindo do Conselho, porque demonstrou o 

interesse em continuar como conselheira. Só deixou, de fato, de fazer parte da 

Executiva, porque tem uma carga de trabalho mais intensiva. Pediu uma licença, por 

questões pessoais, mas retorna depois desses 45 dias. 

 

A presidente afirmou que gostaria de saber se todas(os) acreditavam que poderiam 

continuar com essa proposta da nova composição da Secretaria Executiva e perguntou 

se alguém não estava de acordo. Informou que a Cida Portela iria anotar as inscrições 

para quem quisesse falar. 

 

. Cida Portela disse que tinha primeiro a inscrição da Ana Rosa e depois José Cuccio. 

 

. Ana Rosa disse que não era contra, mas que devia estabelecer essa regra no 

Regimento Interno, porque as pessoas têm intercorrências diversas. Aliás, disse que já 

está no Regimento e que não caberia a todas(os) dizer sim ou não, porque a pessoa já 

está no Conselho. Aos conselheiros só restaria homologar a decisão da Do Carmo e o 

desenho da nova composição. 

 

. O senhor José Cuccio disse que queria parabenizar e dar as boas-vindas à Maria 

Enaura e disse que estão seguindo o Regimento Interno. Disse que estão juntos pra 

somar no coletivo. 

 

. Cida Portela disse que Olavo de Almeida queria falar. Ele afirmou que tinha 

entendido que não havia uma pessoa para ocupar a vaga da Maria Do Carmo, mas 

que ele entendia que tinha que ser o próximo mais votado. 
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. Cida Souza explicou que não era bem assim. Para a vaga, todos os suplentes sobem 

um degrau na função. Então, sempre que a reposição existe, abre o cargo de vogal, que 

tem a ver com a região de quem saiu. No caso, a Maria Enaura é a segunda mais 

votada da região Oeste, que é a região da Maria Do Carmo, que saiu. 

 

. Ana Rosa disse que o Conselho obedece a representatividade da região. No caso, da 

Zona Oeste. Se a Maria Enaura declinasse, seria dada a oportunidade para a próxima 

da região. 

 

. Cida Portela disse que o próximo a falar seria Antonio Almeida. Ele agradeceu à 

Maria Do Carmo Guido pela sua colaboração com o GCMI e, com conhecimento de 

oito anos de Conselho, por 3 (três) mandatos no GCMI, disse que esta é uma atitude 

normal e deu as boas-vindas à Maria Enaura. 

 

. Ruth Altamirano começou a falar, deu as boas-vindas à nova conselheira Maria 

Enaura. 

 

. Cida Souza agradeceu, disse que a Romilda Almeida passaria a ser a 1ª Secretária, 

seu José Cuccio o 2º Secretário e Maria Enaura seria a vogal. Em seguida, pediu à 

equipe administrativa que contasse quantos pessoas votaram. 

 

. Tárcia Oreste, da equipe administrativa informou que foram contados os votos, 

sendo 26 no total, sendo 20 dos presentes que conseguiram assinar a lista de presença 

e mais 6 conselheiros que pediram que computasse seus votos. 

 

. Cida Souza, então, informou que, considerado 50% dos votos + 1, seriam 21 votos + 

1, totalizando 22 votos para validar a decisão. Ou que fossem 23, mas como tiveram 26 

votos, gostaria de saber se todos estavam de acordo. 

 

- A resposta unânime foi “SIM”. 

 

. Ana Rosa lembrou a todas(os) sobre a vacinação para a população idosa, a partir de 

domingo (27/03). Cida Souza falou sobe a necessidade de conscientização de usar 

máscaras e continuar com todos os cuidados por conta da pandemia, que ainda não 

acabou. Em seguida, perguntou se mais alguém gostaria de falar algo. 

 

. Cida Portela lembrou sobre as eleições do Conselho Regional de Saúde. 

 

. Ana Rosa disse que é candidata e que está concorrendo na URSI Cidade Ademar. 

 

. Olavo de Almeida informou no dia 22 de março teve Reunião Extraordinária do Idoso 

na Câmara. Perguntou se a Secretaria Executiva costuma receber o link para participar 

deste tipo de reunião, porque quando ele participa, mas pode falar, apenas ouvir. E 

como falaram sobre os jogos para a população idosa, era uma questão importante e 

ele queria saber se não poderiam encaminhar este link para ele, da próxima vez, para 

que ele pudesse falar. 
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. Ana Rosa afirmou que já fez lobby para o Sindicato. Disse que a Secretaria do GCMI 

tinha que oficializar uma comissão de conselheiros, autorizando-os a falar, para que 

fossem chamados, mas era apenas uma questão de formalizar. Teriam que fazer um 

ofício solicitando audiência pública para ter direito à fala. 

 

. Cida Souza disse que costuma participar dessas reuniões, mas quando tem 

disponibilidade, e que, de fato, é um link para ter fala. Afirmou que poderiam sim 

formar uma comissão, para estes conselheiros pudessem representar o Conselho. Disse 

que o vereador Arnaldo Faria de Sá já se colocou à disposição do GCMI para ajudar 

em questões como estas. 

 

. Ana Rosa disse que podia se disponibilizar para esta comissão. 

 

. Cida Souza informou que o Olavo de Almeida também manifestou interesse. Pediu 

que fizessem uma minuta para encaminhar para eles e pedir essa autorização de 

participação dos conselheiros. 

 

. Olavo e Ana Rosa falaram sobre os processos e como são enviados os convites para 

participar dessas reuniões da câmara. 

 

. Antenilson Franklin falou sobre a sua inscrição para a participação em um curso 

sobre gerontologia, presencial, no Polo Cultural, mas informou que não se sentia 

seguro em participar presencialmente. Queria saber se não seria possível fazer essa 

formação de forma online. 

 

. Cida Souza disse que passaria o contato da gestora do Polo, Tina Cruz, para que 

fosse verificada essa possibilidade de fazer o curso de outra forma. 

 

. Maria Enaura informou que fez o curso antes da pandemia, foi presencial, e que 

abriram a possibilidade de fazer o curso no Centro, na própria sede da Secretaria de 

Direitos Humanos (SMDHC). Afirmou que o curso dá uma ótima visão sobre 

gerontologia. Disse que seria muito interessante verificar se outras pessoas também 

têm interesse e que seria muito bom se todas(os) pudessem fazer de outra forma. 

 

. Cida Souza questionou se o Polo teria ferramental para isso. 

 

. Maria Enaura falou que seria interessante checar essa possibilidade para mais 

pessoas. 

 

. Cida Souza disse que teria que checar. 

 

. Chica Passos falou sobre a questão da pandemia, que o híbrido não é tão simples, 

mas é importante. Ana Rosa disse que não se inscreveu por conta do deslocamento. 

 

. Dulce Cristina falou sobre um convite para uma live/curso sobre finanças da EMASP, 

que será na mesma hora do Conselho de Representantes do GCMI, no dia 14/04. Então, 

ela gostaria de saber se ficará salva e se todos poderão ter acesso ao conteúdo depois. 
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. Cida Souza disse que talvez fosse o caso do Planejamento colocar a pauta, já que é 

um assunto tão importante, de trazer para uma reunião de Conselho de 

Representantes ou mesmo uma Assembleia Geral, se acharem que é pertinente para 

todos. Ou mesmo deixar para a Escola de Conselhos, em setembro. 

 

. Ana Rosa disse que, mesmo todas(os) podendo participar no dia 14/04, seria 

interessante deixar o tema também para a Escola de Conselhos. 

 

. Cida Souza perguntou se interessaria a todas(os) mudar o horário do Conselho para a 

parte da tarde ou se manteriam na manhã, perguntando se a live seria gravada para 

todos acompanharem depois. 

 

. Ruth Altamirano disse que não deveriam mexer, já que as reuniões de Conselho já 

são definidas e muito importante para todas(os). 

 

. Maria Enaura disse que a sugestão da Dulce era muito legal, caso um ou dois 

conselheiros pudessem participar e depois passar para os demais. 

 

. José Cuccio disse que, já que live seria gravada, poderiam antecipar e depois dar 

andamento para a reunião do GCMI. 

 

. Cida Souza informou que não tinha certeza de que a reunião seria gravada, mas 

considerando a sugestão da Dulce e o que a Enaura falou, seria interessante confirmar 

se seria grava e se poderiam disponibilizar o link depois. 

 

. Ana Rosa sugeriu entrar em contato com eles e informar que no dia tem a reunião do 

GCMI e que mandariam uma pequena comissão do GCMI. De repente, eles poderiam 

se sensibilizar e mudar a data. 

 

. Cida Souza disse que tudo estava alinhado, dois temas que saíram encaminhados. 

Perguntou se havia mais algum assunto e se poderiam encerrar. Mais ninguém se 

manifestou. 

 

Por fim, Cida afirmou que o GCMI tem mais 15 meses pela frente, desejou que todos 

continuem se cuidando, lembrando das vacinas. Demonstrou o desejo que sigam se 

protegendo e cuidando do bem precioso que é a nossa saúde, cultivando o amor pela 

vida, com serenidade e com o restabelecimento da paz. Disse que foi uma excelente 

reunião, desejou um bom final de tarde a todas(os). Deu as boas-vindas à Maria 

Enaura e agradeceu novamente à Maria Do Carmo. Afirmou que todos trazem décadas 

de experiência de vida e que todas(os) possam transformar este mandato em algo 

memorável. Não tendo mais nada a adicionar, foi encerrada a reunião. 

 

Participaram do encontro online: 

 

Nome completo 
 

É 
conselheiro? 

De qual 
região? 

É do 
governo?  

Se sim, de qual 
secretaria? 
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Álvaro Luiz de La Corte 
Machado Não   Sim SMT/AT 

Ana Maria Acquesta Millas  Sim Sul Não   

Ana Rosa Garcia da Costa Sim Sul Não   

Antenilson Franklyn Rodrigues 
Lima Sim Sul Não   

Antonio Mariano Sim Centro Não   

Aparecida de Souza Lima Sim Sul Não   

Cacildo Marques Souza Sim Oeste Não   

Cristina Ondir Sim Oeste Não   

Daniel Henriques de Macedo Não   Sim SMSU 

Dulce Cristina Viveiros Meira Sim Centro Não   

Fernando Lima Amaral 
Marques Sim   Sim SMSUB 

Maria Aparecida Cruz de 
Souza Sim Norte Não   

Maria Cristina Bôa Nova Sim Oeste Não   

Maria do Socorro Alves Sim Leste Não   

Maria Enaura V Barricelli  Sim Oeste Não   

Maria Francisca dos Santos e 
Passos Sim Oeste Não   

Olavo de Almeida Soares Sim Leste Não   

Romilda Almeida Correia Sim Centro Sim GCMI  

Rosemary Haeberlin  Sim Sul Não   

Wanderley Vendramini 
Carvalho Sim Norte Não   

 

Lista de presença dos que também participaram da reunião, votaram, mas não 

conseguiram assinar a lista de presença: 

 

. Ana Ruiz 

. Antonio Almeida 

. José Carlos Cuccio 

. José Wilson 

. Norma Neres 

. Ruth Altamirano 


