
O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa da Cidade de São Paulo (CMI/SP), NO USO DE SUAS

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 17.452/09/2020, com a

disposição do seu REGIMENTO INTERNO, transcreve abaixo a reunião de Conselho de

Representantes, realizada na quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022, com início às 10h.

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

Ata nº 22 – Ano de 2022

Na quinta-feira, dia 06 de outubro de 2022, das 10h às 12h, foi realizada Reunião do
Conselho de Representantes, com quórum suficiente e de forma virtual, através da
Plataforma Google Meet, em decorrência da pandemia do coronavírus.

PAUTA

1 - ABERTURA
2 - PESSOA IDOSA E O NOVO EDITAL DO FMID
3 - DELIBERAÇÕES
4 - INFORMES GERAIS
5 - INFORMES | 30 ANOS

1 - ABERTURA

A presidente Cida Portela inicia, agradecendo o colegiado e as secretarias presentes e
desejando uma ótima reunião, passa para os demais membros da Secretaria Executiva
presentes que realizam a saudação. Passa então a palavra para a Maria Enaura que fará a
mediação da reunião. Inicia apresentando o tema e convidando o Renato Cintra,
responsável pela Coordenação de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa da SMDHC e
presidente do COAT - Conselho de Orientação e Administração Técnica de São Paulo
(COAT-SP). Maria Enaura lembrou que uma das ações do Planejamento do CMI/SP é
justamente a publicação de um novo edital para o FMID, ainda em 2022.

2 - PESSOA IDOSA E O NOVO EDITAL DO FMID

2.1.  Apresentação

Renato Cintra inicia apresentando o que é o Fundo Municipal do Idoso (FMID), a estrutura
do mesmo e o método para a seleção de projetos. Explica que o CMI-SP é quem dá as
diretrizes para a elaboração dos editais em uma parceria com o Conselho de Orientação e
Administração Técnica de São Paulo (COAT-SP), do qual, aliás, o CMI participa através de
quatro conselheiros titulares. Comentou que o COAT vem atuando firmemente desde o
primeiro semestre, de forma a se ter a meta de publicação atingida.

Destaca que a primeira fase de seleção de projetos é mais administrativa, como
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conferência de documentos e ações correlatas. Após essa fase, segue para a avaliação dos
pareceristas para avaliação de alinhamento com os eixos do edital.
A terceira fase constitui uma etapa de classificação de projetos para direcionar os que
serão financiados pelo FMID ou a autorização da Carta de Captação de Recursos. As
empresas/projetos que passarem da terceira fase prosseguirão para alguns trâmites
administrativos que viabilizarão o início das propostas contempladas.

Renato destaca alguns critérios mínimos para a seleção do projeto, discutidos e definidos
pelo COAT, baseados nas diretrizes definidas pelo CMI/SP, como por exemplo:

- enfoque em grupos de pessoas idosas com maior vulnerabilidade
- enfoque em regiões com maior carência de políticas públicas
- caráter multidisciplinar e alinhados com as diretrizes do Edital de Chamamento

Público

As diretrizes de atuação do novo edital dialogam com 5 eixos e cada eixo possui linhas de
ações específicas, tais como:

a) Educação
Educação Ambiental;
Educação para o Trabalho;
Inclusão 60+;
Educação Financeira;
Aprendizagem contínua;

b) Moradia
Alternativas de moradia;

c) Proteção e Garantia de Direitos
Inclusão de valorização;
Acesso a direitos;

d) Eixo Participação
Participação Social e Cidadania
Cultura;

e) Saúde
Atenção, Cuidado e Bem-Estar;
Atenção e autocuidado;
Prevenção e Tratamento de
doenças;
Alimentação Saudável e
Segurança Alimentar;

Renato Cintra, observando que o novo edital está em processo de envio para a Assessoria
Jurídica, tendo como meta a publicação ainda em Outubro/2022. E para exemplificar os
projetos, comentou sobre um dos projetos contemplados pelo Edital de 2019 -o Espaço
Intergeracional Gastronômico, na Casa Ondina Lobo, financiado pelo FMID.
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Imagens da inauguração do projeto Espaço Intergeracional Gastronômico, em 30/08/2022.

2.2. Discussão

Maria Cristina Bôa Nova perguntou sobre o volume acumulado de recursos financeiros e
qual o critério para a financeirização do projeto;
Renato Cintra respondeu que o FMID possui em torno de 20 milhões de reais destinados
para a financeirização dos projetos, em geral contemplando os projetos tratados pelo
edital de 2019 do FMID. Ressalta, por fim, que, para a seleção, os projetos deverão se
enquadrar nos critérios que serão publicados no novo edital, que devem passar por:
linhas de ações prioritárias de cada eixos, projeto em territórios/zonas vulneráveis de São
Paulo e com um valor de até 300 mil reais. Observou que o lançamento de um novo
edital gera novos recursos, lembrando que 10% do valor captado é para a universalidade
do FMID.

Nadir, conselheiro representante no COAT, questionou a terminologia “60+”.
Renato Cintra esclareceu que essa terminologia será corrigida para “Pessoa Idosa”, como
acordado anteriormente.

Maria do Carmo Guido perguntou a média de valores dos projetos e a média de tempo.
Sugeriu uma apresentação dos projetos aos conselheiros.
Cintra esclareceu que é difícil dizer qual é a média, mas que cada projeto pode ter até dois
anos de execução.
Maria Enaura observou que a apresentação requerida está prevista no próximo tópico
(Deliberações)

Renato Cintra finalizou ressaltando que, embora trabalhoso e difícil, o edital é um ganho
enorme para a cidade de São Paulo para a implementação de ações complementares às
políticas públicas e, sobretudo, um ganho para toda a população com a viabilização dos
projetos.

Maria Enaura passou então para o próximo item da apresentação.

3. DELIBERAÇÕES

Enaura apresentou as seguintes situações do colegiado para deliberação e/ou
conhecimento:

● Licenças de conselheiros:
- Solicitação da licença da conselheira da região central Dulce Cristina, por

assistência familiar, de 29/09 a 27/11/2022 (60 dias).
Durante esse período, o conselheiro Milton Longobardi, suplente do Comitê Bairro
Amigo do Idoso - Distrito da Consolação - assumirá a posição da conselheira
Dulce, titular do Comitê.
Nesse mesmo sentido, a coordenação da Comissão B é assumida pela conselheira
Maria Cristina Bôa Nova, durante o período referido.

- Solicitação da extensão da licença pelo conselheiro José Carlos Cuccio, zona leste,
por questões de saúde, até 15/12/2022;

Deliberadas pelo colegiado as solicitações.

● Proposta de Assembleia Extraordinária, para apresentação das organizações e
projetos contemplados nos Editais 2019/2020, do FMID. A princípio na
segunda-feira, dia 17/10, às 14h.

Deliberada a realização da Assembléia Extraordinária.
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● Implantação do grupo de whatsapp - Informe para os Conselheiros
Representantes de Governo, no modelo do Informes CMI/SP.

Deliberada a implantação, devendo os participantes informarem os respectivos
celulares.

4. INFORMES GERAIS

● Ação do Planejamento do CMI 2022/2023. Carta enviada aos candidatos ao
governo de SP e à presidência da República.
Maria Enaura observou que de acordo com o Planejamento a carta foi enviada a
todos os candidatos ao governo SP e à presidência, tendo, no entanto, o retorno
apenas de dois - a assessoria do candidato Srº. Lula Inácio Lula da Silva observou
que estaria sendo encaminhada, e a assessoria do candidato Srº. Ciro Gomes
relatou que leu as propostas do CMI/SP e ressaltou que o programa estava
alinhado com o projeto de governo do candidato, compartilhando-o. (a carta e
resposta foram compartilhadas com o Colegiado)

● Ação do Planejamento do CMI 2022/2023 - Participação na Comissão
Extraordinária do Idoso e de Assistência Social.
Maria Enaura observou que de acordo com o Planejamento, o CMI enviou uma
proposta ao novo presidente da Comissão, vereador Eli Correa, para apresentação
do CMI e seu plano de trabalho e compartilhou a resposta: “informo que ficaremos
muito felizes em acatar a sugestão de pauta para o dia 18/10”. Observou que para
tanto a apresentação estará sendo atualizada. Cida Portela ressaltou a importância
do comparecimento de todos os conselheiros.

5. INFORMES | 30 ANOS

- Ana Millas apresentou a programação de outubro dos 30 anos do CMI/SP.
Comentando sobre o sucesso das já realizadas, ressaltou a importância da
participação de todos os conselheiros, tendo em vista a principal diretriz
de divulgação do Conselho nas regiões. A saber:

● Sábado, 08/10: IV Encontro Intergeracional e VII Idosos em Ação - As relações e
os processos socioculturais e educacionais no envelhecimento - Universidade São
Judas, das 10h às 17h (Rua Taquari, 546 - Mooca) - Presencial

● Domingo, 09/10: Missa e Café - Paróquia Natividade do Senhor, às 08h30 (Rua
Augusto Rodrigues, 683 - Antigo 2200, Jardim Fontalis Norte) - Presencial

● Terça-feira, 11/10: Assembleia Geral, das 14h às 16h - Online

● Terça-Feira, 18/10: Comissão Extraordinária do Idoso e de Assistência Social -
Pauta do CMI/SP | Reunião com presidente Srº. Eli Corrêa - Presencial

● Quinta-feira, 20/10: Concurso para eleição do Mister e Miss Leão XIII - NCI Leão
XIII (Rua Santa Maria Goretti, 179 - Vila Maria Alta) - Presencial

● Sexta-feira, 21/10: Sarau CEU Vila Curuçá, das 16h às 19h (Av. Marechal Tito, 3400
- São Miguel Paulista) - Presencial

● Sábado, 22/10: UNIBES - a confirmar

● Sábado, 22/10: 8º JAISM - Jogos Abertos dos Idosos de São Mateus | Fórum
Cidadão Idoso São Mateus - subprefeitura São Mateus - Leste (Abertura - terá
faixa alusiva ao 30º aniversário e uma mesa entregando panfleto de divulgação do
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CMI/SP e Estatuto do Idoso) - Presencial

● Domingo, 23/10: SESC Av.Paulista - Caminhada Monitorada com encerramento no
Mirante, das 8h às 10h (Av. Paulista, 119)  - Presencial

Foram então compartilhadas fotos sobre os eventos já ocorridos.

Atividades promovidas na UATI - UNIFESP, Instituto Pinheiro e Unibes - Centro Dia

Confraternização dos 30 anos do CMI/SP  no Polo Cultural da Terceira Idade
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Sessão Solene do CMI/SP na Câmara Municipal de São Paulo

Sessão Solene na Câmara Municipal de São Paulo
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Sessão Solene na Câmara Municipal de São Paulo

Participação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no Pré Congresso

7



Participação do CMI/SP na Expo Longevidade + Forum e VI Congresso Municipal do
Envelhecimento Ativo

Participação do CMI/SP no evento Vem Dançar

5. INFORMES GERAIS - Agenda do mês

Enaura apresentou, em seguida, a agenda do mês de outubro do CMI/SP. A saber:
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● 5, 6 e 7 de outubro: Feira da Cidadania - Região Centro

● 10 a 14 de outubro: Curso de Introdução à Informática - 60+
● 17 a 21 de outubro: Oficina de Criação de Redes Sociais e Utilização de Smartphone

↳ Endereços: telecentro.sp.gov.br
Enaura observou que esta é mais uma das ações concluídas do Planejamento
CMI/2022 2023 - Oferta de capacitação para inclusão digital da pessoa idosa,
realizada pela Secretaria de Inovação e Tecnologia. Ressaltou a diversidade de
cursos virtuais ou presenciais nas diversas regiões da cidade.

● 13 de outubro: Assembleia Geral - Pessoa Idosa e o Novo Edital FMID

● 18 de outubro: Câmara Municipal/Comissão Extraordinária do Idoso e de
Assistência Social (30 anos do CMI/SP e Políticas Públicas para a Pessoa Idosa)

A reunião foi então aberta para os comentários gerais.

-Em geral os conselheiros parabenizaram a organização e direção do evento Vem Dançar,
como um instrumento de valorização da região e especialmente pela atenção voltada para
a comemoração dos 30 anos do CMI, ocorrido em 04/10, no Clube Esportivo Ermelino
Matarazzo, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação

- Maria do Carmo Guido, como Coordenadora Setorial da Pessoa Idosa do Partido dos
Trabalhadores, explicou que o programa voltado a essa população ainda não foi fechado
porque o partido está numa confederação. No entanto, estão elaborando iniciativas de
propostas, juntamente com autoridades em Gerontologia e Geriatria, e que encaminhará a
mesma para o colegiado. Acrescentou dizendo que o candidato para o governo de São
Paulo pelo mesmo partido, Haddad, lançou o programa voltado à pessoa idosa e que
também encaminhará para o conhecimento dos(as) conselheiros(as).

- Milton perguntou o horário do evento da Comissão da Pessoa Idosa do dia 18/10 e
Enaura explicou que será divulgado posteriormente.

- Dona Socorro explicou que sente falta da comunicação para a periferia, inclusão digital e
transporte para pessoas mais vulneráveis.

- Cida Portela explicou que o CMI/SP possui vários meios de comunicação. Pediu para os
conselheiros ficarem atentos a esses meios para não perderem as informações.

- Ana Rosa comentou sobre a dificuldade de locomoção também nas outras regiões de São
Paulo, sobre o processo de comunicação que poderia ser melhorado, inclusive sobre as
atas

- Enaura sugere a criação de um grupo de Comunicação para tratar especificamente
destes pontos. Nada em contrário, a criação do grupo foi deliberada.
Milton Longobardi, Sufia Duarte e Ana Rosa manifestaram interesse em participar.
Com relação ao apoio para a realização das atas nas Comissões, Enaura solicitou que os
Coordenadores das Comissões se manifestassem e somente a Comissão B disse que não
seria necessário.

Maria Cristina Bôa Nova disse que acha necessário um espaço para as comissões se
pronunciarem em reunião de Conselho de Representantes, sobre os assuntos tratados e
considerando a intersetorialidade entre as ações das comissões.
Enaura, sugere um exercício para a próxima reunião.

- João Lindolfo, representante dos Transportes e Mobilidade, se apresenta na reunião e
pede desculpas pelo atraso na reunião.
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-Enaura observou que em geral as Comissões tratam as ações do Planejamento
2022/2023, lembrando que este instrumento é o plano de trabalho do CMI/SP. É aberto e
deve considerar sempre as novas necessidades, que estão sendo discutidas nas
Comissões. comentou que o planejamento do CMI/SP é aberto e pode ser discutido
conforme as demandas das Comissões.

- Maria do Carmo Guido direcionou um questionamento ao João Lindolfo. Relatou que
esteve em uma Comissão junto com a Cida Portela, e disse que foi apresentado um abaixo
assinado com cerca de 3 mil assinaturas de idosos da Zona Sul com uma proposta de um
programa relativo ao transporte.
João Lindolfo destacou que a SPTrans estudou ponto por ponto e já possui resposta do
programa que irá passar para os conselheiros.

- Dineia Cardoso, observou a necessidade de se ter mais conselheiros na  Comissão C .

- Enaura reiterou que o mesmo vale para a Comissão D - poucos são os participantes
efetivos.

- Cida Portela reiterou a importância da participação dos conselheiros, que foram eleitos
para atuar no Conselho, solicitando que os ausentes inscrevam-se e participem nas
Comissões e nos grupos de trabalho.

- Milton Longobardi sugerou contatar os conselheiros que não estão participando e criar
um plano de ação para ajustar as demandas.
- Ana Rosa Costa concordou com a sugestão.
- Enaura, concordando, propós que o assunto fosse também tratado no Grupo de
Comunicação, anteriormente criado. Sem contestações, objetivo incluído no Grupo
referido.

- Dona Socorro agradece e pede mais atenção na região periférica em relação aos
transportes. Explica também que o conselheiro Olavo, zona leste, está com problemas de
saúde e, por conta disso, não pode participar dos eventos.

Às 11h59, Cida Portela encerra a reunião.

Participaram da reunião:
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