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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 Reunião Extraordinária, realizada na quinta-feira, dia 07 de abril de 2022, com início 

às 15h00 – COM A PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: Aparecida de Souza Lima - Cida Portela (Vice-

Presidente); José Carlos Cuccio (2º Secretário) e Maria Enaura Vilela Barricelli (Vogal), além dos demais 

conselheiros do GCMI. 

 

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

 

Ata nº 09 – Ano de 2022 

 

Na quinta-feira, dia 07 de abril, das 15h às 16h, foi realizada Reunião Extraordinária 

do GCMI, de forma virtual, através da Plataforma Google Meet, em decorrência da 

pandemia do coronavírus. 

 

A conselheira Maria Enaura, antes da entrada da vice-presidente, Cida Portela, 

informou que a presidente do GCMI, Cida Souza, estaria ausente em decorrência de 

uma questão particular relacionada à mudança casa/endereço. 

 

Cida Portela entrou na reunião, deu as boas-vindas e pediu para a Executiva se 

apresentar. Em seguida começou a falar sobre as pautas da reunião: 

 

PAUTAS 

 

- Eleição para o Conselho Municipal da Saúde: interessados(as) deveriam participar da 

plenária dos Movimentos Sociais e Comunitários, programada para o dia 09/04, das 

09h às 13h, na sede antiga do SindSep - Rua da Quitanda, 162 - Centro, concorrendo 

com as demais entidades e movimentos aptos a participar do processo. 

 

- Indicação de um representante e um suplente para o Conselho Gestor do Polo 

Cultural da Terceira Idade da Secretaria de Direitos Humanos – SMDHC. 

 

. Cida Portela disse que começaria pelo primeiro assunto e solicitou aos interessados 

que se inscrevessem para falar. 

 

. Maria Enaura disse que a Ana Rosa Costa tinha informações. 

 

. Ana Rosa informou que, como conhece várias pessoas no Conselho Municipal de 

Saúde, decidiu ligar para um ex-conselheiro do CMS, que pertencia a movimentos 
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sociais comunitários, para saber como seria essa plenária, porque cada segmento é 

autônomo para fazer a eleição de acordo com as suas orientações e não é obrigado ser 

uniforme. Disse que não ia dar o nome da pessoa, mas que o conselheiro Nadir Amaral 

devia ter essas informações. Disse que a vaga não é exclusiva para idosos e que o GCMI 

não poderia pleitear a vaga exclusiva para o CMS. Disse que, quem vai concorrer ao 

Conselho já tem uma chapa formada e que eles já têm esses 5 (cinco) nomes de 

movimentos sociais ligados ao PCdoB. Então, essa é a configuração. 

 

Essa pessoa deu a perspectiva de participação do GCMI numa Chapa do Idoso e que 

era para conversar com o Nadir sobre isso. Feito isso, essa pessoa abriu uma 

perspectiva, que seria: se houver, futuramente, a desistência de alguém, se alguma 

pessoa mudar de ideia, então, poderia existir a possibilidade de encaixar uma pessoa 

do Grande Conselho Municipal do Idoso (GCMI). Ana disse que achava interessante ter 

alguém do GCMI na plenária, porque representaria o Conselho e não deixaria tudo 

aberto. Então, era isso, já existe a chapa, a chapa já está pronta e eles não estão 

arriscando voto popular. CMP entrou contra a vontade do PCdoB, porque fizeram um 

trabalho bem organizado há anos atrás e conseguiram entrar. Afirmou que isto foi o 

que conseguiu apurar. 

 

Disse, ainda, que depois gostaria de fazer uma denúncia muito grave. 

 

. Maria Enaura tentou sintetizar: o GCMI agradeceria pela carta que recebeu e 

responderia dizendo que, como as informações vieram no dia anterior à esta reunião, 

um pouco em cima da hora, o GCMI agradeceria e informaria que continuaria a 

acompanhar o CMS, mas não participaria da Eleição. 

 

. Ana Rosa enfatizou que só a participação na plenária não garantiria a eleição de um 

representante do GCMI. 

 

. Nadir Amaral disse a situação não é que é complicada, mas são pessoas que 

trabalham, pessoas de luta, e que batalham pelos seus direitos. Falou sobre a Lei 

12.546, de 7 e janeiro de 1998, que mostra como é estabelecido o Conselho Municipal 

de Saúde, para todos entenderem como ele é formado (comentou sobre as 

quantidades de vagas por segmento - esses compõem os titulares do Conselho). 

 

Disse que pertence a um fórum de pessoas com patologias de doenças raras de São 

Paulo. São duas vagas para titulares e 2 para suplentes. Representa dentro do conselho 

a anemia falciforme. Está lá porque a Comissão de Daúde das Pessoas Idosas foi aberta 

e não tinha ninguém. Então, ele, como conselheiro, pleiteou essa coordenação. Mas, 

nada impede que o movimento do idoso faça parte desse movimento de patologias. 

 

Agora, terão que repor os 4 conselheiros, 2 titulares e 2 suplentes. Então, tem essa 

reunião no dia 9. Disse que, a partir de agora, precisam começar a fortalecer a atuação, 

porque isso é um alerta para que os idosos possam pleitear vaga no Conselho de 

Saúde de são Paulo, porque isso é muito importante. 
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. Chica Passos disse que concorda com todo esse trabalho, mas que deveria colocar os 

grupos do GCMI para marcar presença e que essa politização é escandalosa. Para ela, o 

GCMI tinha sim que colocar essa pauta no planejamento de trabalho futuro. 

 

. Nadir disse que seria interessante os fóruns e Interfórum participarem.  

 

. Cida Portela pediu ordem e chamou ou José Cuccio a falar. 

 

. José Cuccio disse que tem várias viradas de mesa. Que foi indicado, mas chegando lá, 

desrespeitarem a paridade e indicaram outra pessoa. Disse que o GCMI não tem 

nenhuma chance de participar com todo mundo. Disse que tem que buscar 

juridicamente, porque as cadeiras são do GCMI, e não ter que participar de plenária e 

ser prejudicado. Não concorda, não vai participar e se pudesse, boicotaria essa eleição. 

Disse que fica triste, porque quer representar o idoso, mas sofre com esse boicote. 

 

. Ana Rosa disse para Chica que a política tem que fazer parte da vida das pessoas, 

seja na religião, na relação com empregados, enfim, é a relação política que envolve 

qualquer posição. Disse que é uma pessoa política, é filiada a um partido, mas não faz 

propaganda política dentro do Conselho. Suas posições são relacionadas à política para 

a pessoa Idosa. É necessário focar no que é importante, que são os interesses da 

pessoa idosa. Disse que não pode criticar e penalizar a política, porque as pessoas têm 

que participar. E não criticar as instituições. Disse que faz críticas às pessoas, mas é 

preciso fazer essa distinção, entre pessoas e as instituições. Saber onde militar 

politicamente e onde militar partidariamente. 

 

Ao seu José Cuccio, Ana Rosa disse que não se entra pelas portas do fundo. É 

necessário que não se jogue toda a culpa no Conselho. Exemplo: “Por que ceder uma 

vaga, porque eu gosto dos belos olhos da presidente?”. Não, disse vão dar uma vaga 

ao GCMI se o GCMI se organizar e mostrar que tem capacidade de exercer. 

 

. Maria Enaura propôs a deliberação do assunto: o GCMI parecia estar sinalizando para 

uma posição de dizer que, em função da data, e por não estar organizado, o Conselho 

não se candidataria para a Eleição, mas continuaria a acompanhar o CMS.  Perguntou 

se tinha alguém contra esta resposta e não houve objeção, sendo assim deliberado. 

 

. Cida Portela, ausente pela falha da internet, e Enaura falou sobre a segunda pauta. 

Chamou Ana Rosa para falar um pouco sobre a eleição para o Conselho Eleitoral do 

Polo Gestor da Terceira Idade, uma vez que ela participou da equipe da eleição. 

 

. Maria Enaura disse que ficava aberto aos candidatos. 

. Maria Cristina Bôa Nova pediu para falar um pouco mais sobre esta vaga. 

 

. Ana Rosa falou que o representante participaria das reuniões para a discussão dos 

problemas, interesses e objetivos daquela unidade.  

 

. Nadir e Enaura sugeriram o Antonio Mariano, que é da região Central, lembrando 

que ele havia mostrado interesse. Norma Rangel disse que ele não estava presente, 
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porque estava na Feira da Cidadania, no Centro. Foi indicado que ele manifestou 

interessante anteriormente. Pediram para Norma Rangel entra em contato com ele 

para ver se ele gostaria de continuar manifestando interesse. 

 

. Cida Portela sugeriu José Wilson Bernardes, mas como ele fazia parte da Conselho 

Eleitoral, Ana Rosa disse que talvez ele não pudesse participar, justamente porque ele 

era do Conselho Eleitoral. Disse que o TSE e TRE estabelecem que quem é de Conselho 

Eleitoral não pode fazer parte de Conselho Gestor. 

 

. Cida Portela perguntou se Milton Longobardi não era da Central. 

 

.  Ana Rosa perguntou se não poderia fazer uma consulta individual, dando prazo para 

resposta. 

 

. Maria Cristina disse que Miltes Lopes é da Cultura e trabalha no Centro. Poderia ser 

uma opção também. 

 

. Maria Enaura propôs que ante o interesse do Mariano demonstrado anteriormente e 

a ausência de outros candidatos, o colegiado deliberasse sobre a condição dele ser o 

titular. E seria solicitado a ele a confirmação sobre o interesse posteriormente. O 

colegiado deliberou pela indicação do Mariano, a ser confirmado posteriormente por 

ele, e o suplente seria verificado com um dos conselheiros do Centro. 

 

. José Cuccio perguntou se Mariano seria o titular e o outro interessando o suplente. 

 

. Maria Enaura disse que, na verdade, até que alguém manifestasse o interesse, não 

tinha ninguém ainda. 

 

. Cida Portela falou sobre a nova conselheira Maria José, para deixar registrado, que 

ela assumiu a vaga de 3ª suplente da Zona Leste, em decorrência da nomeação do sr. 

José Cuccio para a Secretaria Executiva, que assumiu também por conta da vacância 

deixada pela Neide Duque. 

 

. Ana Rosa fez uma denúncia que rápida, que diz respeito à região Central. Brincou 

com Nadir e Cristina. Disse que estava no dia anterior (06/04) na frente do prédio da 

Prefeitura reclamando que confiscaram seu salário, porque aumentaram contribuições 

da previdência e derrubaram isenções, inclusive de pessoas com doenças graves e 

invalidez. Viu a placa de vacinação da UBS República e foi lá, porque ainda não tinha 

tomado vacina e a mandaram para a galeria. Ela estava de bengala, livre da cadeira de 

rodas, porque está melhor. Aí, desceu a escada rolante com dificuldade, porque além 

das escadas da galeria, ainda tem mais uns dois ou três lances de escada e sem 

corrimão. Foi apoiando com a bengala. Chegou, tinha uma fila enorme, foi na frente da 

fila, por sua idade e deficiência. Não aceitaram. Disseram que a fila era única, por idade. 

Tentou organizar por idade e foi desacata. Um funcionário e uma funcionária do local 

disseram que não eram funcionários públicos, eram de uma OS e não estavam ali para 

seguir Lei. Diante disso, Ana Rosa foi embora, mas ficou condoída, porque viu uma 
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senhora de bengalas chegar quando ela saía. O local não dá acesso nenhum para 

pessoas Idosas, cadeirantes e deficientes. 

 

. Nadir Amaral disse que falaria com a Covisa, pra falar sobre este assunto, porque é 

necessário atender. 

 

. Ana Rosa disse que tinha apenas 4 lugares e havia pessoas de pé. Disse que iam falar 

um monte dela por conta desta denúncia. 

 

. Nadir afirmou que não tudo bem falarem, mas que pelo menos iam ver que os 

conselheiros trabalhando. 

 

. Cida Portela pediu para seguir com as pessoas inscritas. 

 

. José Cuccio falou que na Zona Leste também acontece isso. 

 

. Wanderley quis apenas confirmar o que Cuccio falou, que já foi em lotérica e em 

outros locais que também não estão mais adotando essa fila de idoso. Alguns lugares 

estão dizendo que não estão usando mais preferencial por conta da pandemia. 

 

. Nadir quis falar sobre uma denúncia. Uma ILPI na Zona Leste. Casa de Repouso 

Premiu. Encaminhou para a Covisa sobre a situação precaríssimo em que se encontrava 

essa ILPI. Está passando o retorno da Elaine Aparecida Santos Rocha, que informou 

que interditaram parcialmente o estabelecimento, com 50 idosos. Então, 

temporariamente não está operando. Falou que é importante denunciar sim. 

 

. José Cuccio pediu para complementar. Disse que tem 5 ILPIs em Guainases. 

Perguntou se a reclamação sobre a ILPI que o Nadir trouxe era de uma instituição do 

governo ou ONG, e Nadir respondeu que era privada. 

 

. Ana Rosa falou que queria complementar que o GCMI teria que montar uma 

comissão de violência. Fazer um relatório dos casos e fazer a fiscalização.  

 

. Nadir pediu para complementar. Falou da Delegacia do Idoso, que foi pedido mais 

interação. Na Zona Leste são 3 e nas outras regiões é uma só. Era bom levantar essas 

informações de violência às delegacias, porque são um indicador de como estão sendo 

tratados os idosos da cidade, principalmente o que vive sozinho, abandonado. Então, 

disse que era importante os conselheiros de cada região terem contato com a sua 

delegacia do idoso. 

 

. Cida Portela disse que atualmente tudo é culpa da pandemia, mas é importante 

retomar cobranças. 

 

. Nadir Amaral falou que é importante chamar Direitos Humanos, Saúde, que o GCMI 

atue junto com a Delegacia do Idoso e que é importante chamar a justiça também. 
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. Norma Neres falou de um caso de abandono de um casal de idosos. Fez sua parte. 

Entrou em contato com o Conselho e com a Delegacia do Idoso. Foi informada na 

delegacia de que, se ela fizesse a denúncia do caso, teria que ser testemunha e ela não 

quis. Então, ela foi na Defensoria Pública e aí fizeram a remoção do casal. Precisaria sim 

ter uma participação da Delegacia do Idoso e, por conta da pandemia, os idosos estão 

abandonados. 

 

. Cida Portela, então, falou que no dia 14, iria sugerir 15 minutos para falar do que 

ficou decidido em decorrência desta reunião de hoje. 

 

. Norma Neres e Ana Rosa conversaram sobre mais questões relacionadas à delegacia 

do Idoso. Ana Rosa afirmou que passaria os endereços das 8 delegacias do Idoso para 

todos. 

 

Depois de todas as considerações, Cida Portela informou que voltariam com o assunto 

no dia 14 e deu por encerrada a reunião. 

 

Participaram da reunião: 

 

Nome completo 
 
 

Região? 
 
 

É de algum 
fórum? 

Se sim, a qual representa? 
 
 

Ana Maria Acquesta Millas  
Sul 

 
Sim 

 
Vila Mariana 
 

Ana Rosa Garcia da Costa Sul Sim Cidade Ademar  

Antenilson Franklyn 
Rodrigues Lima 

Sul 
 

Não 
   

Aparecida de Souza Lima Sul Sim   

Maria Cristina Bôa Nova Oeste Sim Lapa 

Maria Francisca dos Santos 
e Passos  

Oeste 
 

Não 
   

Maria Rosa Lopes Lazaro    Sim Santana/ Tucuruvi  

Milton Longobardi Centro Não   

Nadir Francisco do Amaral Centro Sim 
Fórum Permanente de Políticas Pública 
dos Idosos - Centro 

Norma Oliveira Neres da 
Silva 

Norte 
 

Sim 
 

Fórum Santana/Tucuruvi 
 

Norma S A A C Rangel 
Sul 

 
Sim 

 
Fórum da Pessoa idosa de Vila Mariana/ 
Vila Clementino 

Rosemary Haeberlin  Sul Sim Cidade Ademar e Pedreira  

Wanderley Vendramini 
Carvalho 

Norte 
 

Não 
   

 

Conselheiro que não assinaram a lista de presença: 

 

- José Carlos Cuccio. 

- Maria Enaura. 


