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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 seis dias do mês de agosto 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 14h, a presidente Marly inicia a Assembleia 

após saudações suas e da Secretaria Executiva. A presidente registra as presenças 

da Sra. Maria Luísa, representante da Secretaria Municipal de Esporte e a Sra. 

Marinalva, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. 

 

Em seguida informes sobre: Apresentação do Fórum de São Mateus por profissionais 

da saúde. A saber: o Sr. Ricardo Augusto R. Montibeller, fisioterapeuta e mestre em 

gerontologia e atual gerente da Unidade de Referência à Saúde do Idoso (URSI); a 

Sra. Claudia Lucena, Terapeuta Ocupacional do serviço, que ressaltou os vários 

serviços existentes inclusive das outras secretarias municipais como: SMADS, 

Cultura e que a participação das Pessoas Idosas no Fórum de São Mateus é 

significativa. O profissional também mencionou a importância das profissionais, Vera 

Lúcia da Silva e Claudia Lucena. A Sra. Rosana Oliveira, coordenadora do Programa 

de Atendimento ao Idoso (PAI) de São Mateus, relata que pelo terceiro ano o 

programa foi escolhido pelo Ministério da Saúde por constar no que ela conta como o 

“mapeamento de experiências exitosas na região de atuação e que a multimistura, 

suplemento alimentar adaptado para as pessoas idosas foi o que motivou a 

premiação”.  

 

Em seguida a jornalista, Sra. Hermínia Brandão, do jornal, “Jornalda3ªIdade: Um 

jornal a serviço dos direitos dos idosos” faz breve esclarecimento sobre o Decreto 

9.893/06/2019 e o Decreto 9.759/19 do Governo Federal, que dispõe sobre a nova 

composição do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI), diminuindo o  
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número de representações, inclusive da sociedade civil e em consequência dessa 

ação cassou o mandato vigente da gestão de 2018-2020.  

 

Na continuidade leu o manifesto solicitado pela plenária do Fórum Paulista de 

Conscientização do Envelhecimento realizada em 26/7/2019 e, delegado e aprovado 

sua redação, pelo Doutor Amin. 

 

A presidente pede apoio à plenária da Assembleia, falando “ao aceitarmos o 

desmonte perderemos força principalmente junto ao poder municipal” e pede para 

que o Grande Conselho Municipal do Idoso (GCMI) dê anuência ao documento. A 

moção aprovada pela maioria adotou o seguinte slogan: 

 

#GCMIemdefesadoCNDI   
 

#GCMIemdefesadosConselhos. 
 

 

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

 
 

 

 

 


