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Grande Conselho Municipal do Idoso (GCMI), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 

LEI MUNICIPAL Nº 11.242/09/92, com a disposição do seu REGIMENTO INTERNO, transcreve 

abaixo Assembleia Geral - gestão (2018-2020). 

 

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezenove no auditório da Câmara 

Municipal de São Paulo, situada no viaduto Jacareí, 100, e com quórum suficiente 

conforme lista de presença com inicio às 14h00, a presidente Marly Augusta, após 

suas saudações e da Secretaria Executiva, lamenta a ausência dos delegados (as), 

eleitos para XV Conferência Estadual do Idoso. Na continuidade esclarece o papel, 

função, composição do Grande conselho Municipal conforme preconiza a lei 

11.242/92. Em seguida leitura da ata do dia 14/05/19, a qual foi aprovada por 

unanimidade.  

 

Dando sequência às pautas, a presidente convida a Coordenadora de Políticas para 

Pessoa Idosa, Sandra Gomes, para dar os seguintes informes: Eventos relacionados 

ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra Pessoa Idosa, Jogos 

Regionais do Idoso (JORI) e Plano Municipal Intersetorial de Políticas Públicas para o 

Envelhecimento. A coordenadora faz uma breve explanação sobre a coordenação. 

Por que tem a coordenação?  

“Porque os Direitos da Pessoa Idosa está além da assistência. Está sob a égide da 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e vinculado à 

coordenadoria está o Polo Cultural da Terceira Idade. Portanto não somos secretaria 

fim e sim meio. Garantimos a aplicabilidade e monitoramento das Políticas Públicas. 

Contemplamos o Plano Intersetorial em parceria com as quinze secretarias de 

políticas públicas do envelhecimento. A existência do plano saiu das deliberações da 

IV Conferência Municipal em 2015 conforme Eixo I – Gestão. 
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Os próximos passos será uma consulta Pública um documento que ficará disponível 

no site da SMDHC por 30 dias, para receber contribuições. O processo 

provavelmente está transitando no jurídico das Secretarias envolvidas e 

posteriormente irá para consulta pública”. No que se refere aos Jogos Municipais do 

Idoso (JOMI):  

 

Dentre os 645 municípios de São Paulo, constituiu uma comissão para organizar com 

as Secretarias Municipais: de Saúde, Esporte e Lazer, de Desenvolvimento e 

Assistência Social e Educação. Em seguida o grupo mencionado decidiu fazer à 

seletiva, para os Jogos Regionais do Idoso (JORI), no site que esteve disponível em 

abril. Os Jogos Municipais do Idoso (JOMI) será de responsabilidade da Secretaria de 

Esporte e Lazer, através de uma minuta que ainda irá para o jurídico da Prefeitura 

Municipal de São Paulo. No que se refere à divulgação, a mesma esclarece que foi 

por pouco tempo/dias. E que em 2020 o JORI deve acontecer no primeiro semestre, 

portanto o JOMI tem que começar no segundo semestre de 2019. São essas 

questões que vamos tomar como responsabilidade já no orçamento deste ano, pois 

sabemos a quem pertence. E amanhã (05/06/2019), começa a etapa que irá 

participar a Cidade de São Paulo. O profissional responsável pela comunicação da 

SMDHC irá acompanhar. Referente ao “Dia Mundial de Conscientização da Violência 

contra a Pessoa Idosa”, que é dia 15/06/2019, estamos enfrentando o maior número 

de violação de direitos em relação aos empréstimos consignados, imóveis. Devemos 

desenvolver ação em todos os cantos da cidade. Temos um problema sério, por 

exemplo: a maior parte que sofrem violência familiar são mulheres. Temos que 

orientar sobre os locais que atendem as denúncias.  

 

Finalizando nos informa que dia 12/06/2019 das 14h00 às 17h00, acontecerá um 

momento de interação. A peça: “Fragmentos: Tramas da violência contra Pessoa 

Idosa” por um grupo teatral no Polo Cultural – Rua, Teixeira Mendes, 262. 
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No dia 23/06/2019, o mundo inteiro chama a atenção contra quedas que é um 

problema de Políticas Públicas e que precisam de melhoras para acessibilidade nas 

calçadas, através da “Campanha sobre Prevenção de Quedas”. Ao se referir às 

deliberações da V Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa menciona o item 113 – 

no último eixo foi solicitado que em cada serviço de atendimento a Pessoa Idosa haja 

um conselho gestor. E “que as deliberações ficaram ótimas”. 

 

Plenária: 

 

A Sra. Maria do Socorro “O que adianta ter conselho se não tem humanidade” 

 

A Sra. Deise Achilles “Em São Mateus na inauguração do monotrilho o Prefeito Bruno 

Covas se colocou a disposição do GCMI” 

 

O Sr. Francisco Miguel - “Gostaria de saber se tem algum Projeto na Zona Leste?” 

 

A Sr. Neide Martins - “É oferecido na maior das casas lotéricas bolões e o cartão Bom 

segundo a Band News não tem mais em São Paulo só servem outros municípios” 

 

O Sr. Toufic Kamel - “No que se refere aos empréstimos consignados. Qual é a 

posição dos Bancos? O GCMI pode convidar o responsável pelos Bancos da 

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN)” 

 

A Sra. Terezinha Bezerra - “Referente ao conselho gestor da saúde em Itaquera 

algumas unidades os gestores não permitem a implantação. 

 

A Sra. Márcia Groening – “Amanhã dia 05/6 é o dia do Meio Ambiente. Sobre o JOMI 

– Estive na última Assembleia Geral que esclareceu sobre o jogo e também procurei 

a Secretaria e fui informada que aconteceria no final de abril. Recebi a informação 

que a seleção aconteceria dia 29/05” 
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A Sra. Aparecida, Assistente Social do Núcleo de Convivência Leão XIII, informa que 

foi revogada a reivindicação realizada na Comissão do Idoso e Assistência Social 

constituída na Câmara Municipal. 

 

A Sra. Maria Batistela – “Gostaria de saber quem idealizou a ficha de inscrição para V 

Conferência? E o que ajudou? A questão da sobre “etnia/raça”, parece preconceito”. 

A coordenadora, Sandra Gomes esclarece: “O que está é o perfil da população 

brasileira dada pelo IBGE. As nossas instituições referência estão sendo agredidas. 

Denota uma falta de informação. Os dados foram escolhidos e estudados por 

demográficos e consultadas as coordenadorias que compõem a Secretaria de 

Direitos Humanos e Cidadania, validado pelo GCMI. Será apresentado o perfil da 

Pessoa Idosa como participante. É importante que antes de falarmos busquemos 

informação. Tudo foi feito com compromisso”. 

 

O Sr. Paulo Henrique – “Sou mordomo e cuidador de Pessoas Idosas e tenho visto 

vários idosos(as) com cartão de banco clonado. É mais um alerta que estou fazendo” 

 

Dr. Fabio Siqueira – “A Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para 2020, a 1ª 

audiência foi junto com a conferência. O relator vereador, Rodrigo Gullar, portanto 

ainda possui tempo de contribuir com sugestões. Na audiência da saúde não deixam 

as Pessoas Idosas falarem. Em setembro haverá audiência pública das pastas” 

 

O Sr. Jocivaldo, coordenador do Fórum do Idoso da Penha, solicita a revogação do 

decreto 58.636/19. Os cortes comprometem o segmento da pessoa idosa 

desassistida que não tem moradia. “No plano Intersetorial a SMADS não contempla 

o(a) morador(a) de rua. 

 

A Sra. Maria de Fátima “As deliberações podem ser encaminhadas? Eu sugiro que 

os(as) delegados(as) sejam chamados antes da XV Conferência Estadual” 
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A Sra. Dirce – “A UBS do Pq. Fernandes está funcionando corretamente”. É uma 

devolutiva de uma reivindicação em uma das Assembléias anteriores” 

 

A Sra. Sarah Jane da UBS Carlos Gentile - “Estamos adotando com as pessoas 

idosas a dinâmica dos três passinhos: Quando descer do ônibus deve caminhar três 

passos para frente” 

 

A Sra. Joice Néia - “Fui convidada para conferência e aprendi muito”. 

 

 

Nada mais a discutir, deu-se por encerrada a reunião. 

 


