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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 Reunião do Conselho de Representantes e gestão (2018-2020). 

 

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove no auditório da 

Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, e com quórum suficiente conforme lista 

de presença, após saudações da Secretaria Executiva, a presidente Marly Augusta 

inicia falando que nas “Comissões de trabalho só poderão participar convidados. Em 

seguida convida os conselheiros, para participaram da fiscalização que está sob 

coordenação da conselheira 2ª Secretária, Maria Rosaria, mediante denúncias. E 

relembra que todos assinaram um termo de compromisso sobre disponibilidade de 

tempo, para execução das mesmas. E que quando convoca alguns conselheiros e os 

mesmos justificam que não podem ir”.  

 

Em seguida, relembra que em setembro acontecerá apresentação dos conselheiros 

da Região Sul. A conselheira, Sra. Maria Cristina, questiona o tempo utilizado na 

apresentação do Fórum de São Mateus, que foi muito sacrificada, assim como a 

pauta sobre Conselho Nacional do Idoso (CNDI).  

 

A presidente informa “que recebeu um e-mail do Conselho Estadual com um 

esclarecimento sobre a Conferência Nacional do Idoso, que não acontecerá em 2019 

e sim em 2020. Na continuidade relata que o Grande Conselho foi desafiado em 

preparar o encontro com os delegados (as), para Conferência Estadual e convida a 

todos(as), que queiram participar da comissão organizadora, para dar o seu nome. 

Na continuidade diz que a ideia é realizarmos um simulado previsto para setembro e 

que provavelmente a Conferência Estadual será realizada em Itapecerica da Serra”. 
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Referente ao transporte interestadual informa que o Sindicato dos Aposentados do 

Estado de São Paulo, através dos seus diretores e seu departamento jurídico 

requereu explicações junto aos representantes da Rodoviária-SP, sobre o acesso as 

passagens interestaduais, com intuito de fazer cumprir a lei de concessão as 

PESSOAS IDOSAS e que o retorno foi de que não há necessidade das viagens 

serem em ônibus executivos e sim convencionais. Concluindo diz: “que a sugestão 

dada é de se constitua uma comissão, para discutir o assunto”. A conselheira, Sra. 

Louise Edimo, informa sobre os ônibus para ir a Brasília e que as passagens devem 

ser retiradas com 40 dias de antecedência. E que temos que derrubar essa Portaria. 

O conselheiro, Sr. José Lito diz que quer participar da comissão a ser constituída. 

 

Informes: 

 

=> Reunião do Fórum Itaquera em 15/08 às 14h00 na Subprefeitura de Itaquera. 

=> Reunião do Fórum Cidade Ademar em 14/08 às 14h na Subprefeitura. 

=> A conselheira, Sra. Prudenciana Martins, que a reunião do Fórum São Mateus 

acontece nas últimas quintas-feiras do mês. 

 

=> O Sr. Refferson Lima, aluno da EACH–USP fala sobre o Projeto: “Nada sobre nós, 

Nada sem nós”.  E que serão oferecidas 12 oficinas a partir do dia 10/09 com duração 

de 2 horas e 20 minutos até o mês de novembro. O Objetivo é fortalecer os fóruns a 

fim de caminhar numa proposta responsável e transparente da São Paulo Aberto. 

Email para contato: refferson.lima@usp.br ou reffersonlima@gmail.com 

 

 

Os Relatos/encaminhamentos das Comissões de Trabalho estão disponíveis nas 

suas respectivas pastas. 

 

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