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São Paulo, 15 de agosto de 2022. 

 

O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa da cidade de São Paulo (CMI/SP) completa 30 

anos em setembro de 2022! Trata-se da instância de participação social que tem por finalidade contribuir para a 

formulação, implementação e controle social de políticas públicas para a promoção do bem-estar e qualidade de 

vida para a pessoa idosa, à luz da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto da Pessoa Idosa. 

Criado pela Lei Municipal nº 11.242 de 24, de setembro de 1992, como "Grande Conselho Municipal do Idoso 

(GCMI)", foi alterado pela Lei nº 17.452, de 09 de setembro de 2020, para "Conselho Municipal de Direitos da 

Pessoa Idosa (CMI-SP)", perdendo a denominação "Grande" no título, e ganhando na essência, uma vez que a 

partir da próxima gestão 2023/2025 passará a ser paritário e deliberativo. 

A atual gestão conclama todos os munícipes a celebrarem estes 30 anos que, pela última vez, será exercido 

de forma consultiva. Um colegiado composto por 45 conselheiros 60+, sendo 6 titulares e 3 suplentes, voluntários 

e eleitos democraticamente pelas suas respectivas regiões da cidade: Norte, Sul, Leste, Oeste, Sul e Centro e, 

também 30 conselheiros representantes do governo, sendo 15 titulares e 15 suplentes, indicados pelas respectivas 

Secretarias municipais Este Conselho será o responsável pelo processo de transição, segundo a lei supracitada. 

Para a comemoração dos 30 anos, enquanto órgão guardião das políticas públicas para a pessoa idosa, que 

corresponde segundo dados da Fundação SEADE a 15% da população paulistana (1,7 milhão de pessoas idosas 

no município), o Conselho reitera ao governo o atendimento às ações do seu Planejamento 2021/2023, tais como: 

○ Implantação de ILPI grau III nas cinco regiões; 

○ Ampliação de URSIs, PAI, EMAD,EMAP em cada Subprefeitura; 

○ Ampliação dos Núcleos de Convivência de Idosos; 

○ Divulgação para a aplicação das AMPI-AB e uso da sala para a pessoa idosa, em todas as UBS; 

○ Garantia da contínua distribuição de fraldas e medicamentos geriátricos, sem interrupção; 

○ Participação da definição da territorialidade para os 60 equipamentos sociais definidos no Plano de 

Metas: Centro Dias, Núcleos de Convivência e Centro de Acolhimento; 

○ Participação do CMI/SP nas Comissões Técnicas das Secretarias - discutem políticas públicas pessoa idosa; 

○ Discussão de alternativas de moradia para 60+, considerando as diferentes velhices e necessidades; 

○ Implantação de um condomínio para idosos, em cada subprefeitura (como o Residencial V. dos Idosos) 

○ Retorno da gratuidade do transporte para os 60+; 

○ Divulgação dos meios/oportunidades de inserção da pessoa idosa para o trabalho e nos programas 

existentes (CAT, participação em feiras, criação de cooperativas...); 

○ Discussões sobre as diferentes velhices, tais como LGBTQIA+ e outras, para políticas públicas; 

○ Promoção de capacitação/atualização para os conselheiros, Fóruns e pessoa idosa - políticas públicas, 

Fundo Municipal da Pessoa Idosa, Uso das Mídias Digitais; 

○ Liberação da internet banda larga gratuita para os NCI´s e equipamentos sob gestão do governo para a 

pessoa idosa, assim como para a Vila dos Idosos; 

○ Lançamento de um novo edital para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, cidade São Paulo; 

○ Garantia do cumprimento na grade curricular -conteúdos sobre o envelhecimento e valorização,artigo 22 

do Estatuto da Pessoa Idosa;
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Garantia da participação para monitoramento e controle social das ações do Plano Intersetorial, Planode Metas e 

Leis de Diretrizes Orçamentárias das Secretarias; 

○ Discussão sobre a implantação do Fórum Amigo da Pessoa Idosa nas subprefeituras da cidade; 

○ Realização das eleições para a gestão 2023/2025 e intensa divulgação, estimulando a candidatura e 

a votação dos eleitores; 

○ Realização da Conferência Municipal da Pessoa Idosa (2023); 

○ Apoio e facilitação para participação nas Conferências de Políticas Públicas e Audiências Públicas nos 

órgãos governamentais (CMSP / ALESP / DPESP). 

 

Participe com o Conselho desta construção, integrando-se aos fóruns e movimentos locais 
intergeracionais e voltados para a pessoa idosa! 

 
CMI/SP Conselheiros eleitos pela Sociedade Civil (2021/2023) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMI/SP Conselheiros indicados pelas Secretarias Municipais 
(2021/2023) 


