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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 do GCMI. Gestão 2018-2020. 

 

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove no auditório da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), realizou-se a reunião 

extraordinária com quórum suficiente, conforme livro de presença (29 participantes). 

A presidente Marly Feitosa inicia com saudações e em sequência a Secretaria 

Executiva também o faz. Em sequência a presidência registra a presença dos 

seguintes representantes das Secretarias Municipais: Joel Rosa da Silva – 

Comandante Regional da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Suelma (Habitação), 

Dinéia Cardoso (Esporte) e Rui Bueno Silveira – Trabalho e Empreendedorismo. 

 

Pautas do dia:  

Leitura das atas anteriores: 22/05/2019 (extraordinária), 13/06/2019 e 08/08/2019 

aprovadas.  

Referente ao Fundo Municipal do Idoso (FMID): a presidente informa que primeiro 

será editado o Plano de Ação de Aplicação dos Recursos do FMID e posteriormente o 

Edital dos Projetos. E que todos nós teremos um dia de capacitação previsto para 

25/10/2019. Solicita a colaboração dos(as) conselheiros(as), para participarem da 

fiscalização sob a coordenação da conselheira Maria Rosaria.  Também agradece 

aos conselheiros (as), que participaram para compor o Núcleo de discussão e 

encaminhamento sobre passagem rodoviário interestadual. Esclarece que Dr. 

Diógenes Sandim Martins, que ficou de ir ao Ministério Público Federal, para obter 

mais informações e a posteriori dará a devolutiva ao GCMI. Convida os(as) 

conselheiros (as) presentes, para constituírem o grupo que irá preparar o Encontro 

preparatório aos delegados(as), que irão participar da XV Conferência Estadual do 

Idoso.  
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Informa que o conselheiro Sr. Francisco Miguel, solicitou desligamento do GCMI e por 

conta das vacâncias surgidas será revisto a relação de suplência das Regiões: 

Sul/Leste.  

 

O conselheiro Sr. Olavo Soares, solicita permissão para distribuir panfleto de 

“Transporte Rodoviário Interestadual de passageiros: Idoso”.  

Em seguida a presidente anuncia e convida o Sr. Rui Bueno Silveira – Secretaria 

Municipal de Trabalho e Empreendedorismo. O representante apresenta a 

diversidade de projetos sociais da secretaria: implementação de novas políticas 

públicas | Gestão de RH | Cultura | Política de trabalhabilidade que inclui a 

diversidade | Programa de inclusão econômica | Inclusão de públicos mais 

vulneráveis | Capacitação de agentes | Inclusão via iniciativa | Estimulo a contratação 

| Apoio ao empreendedor. Informa-nos o papel e contribuição do “CATe” e  locais de 

atendimento do Programa Operação Trabalho (POT). Destaca a captação de 

recursos humanos vulneráveis que fomenta a Pessoa Idosa na zeladoria de parques 

públicos num prazo de dois anos com salário. 

 

Assuntos diversos:  

 

A presidente esclarece que a conselheira vice-presidente Nilda Abdo, ainda está sob 

cuidados médicos e não deu retorno formalizado. E que o caso será revisto.  

 

A conselheira Sra. Maria Cristina, salientou que o Regimento Interno do GCMI prevê 

o afastamento de conselheiro que se ausente a três vezes sem justificativa, portanto, 

o mesmo deve ser aplicado no caso da conselheira, não havendo necessidade de 

consulta jurídica ou reavaliação do caso.  

 

A conselheira Sra. Margarida sugeriu para nos reunirmos para votação. A conselheira 

Sra. Maria Ortência sugeriu que seja formada uma comissão para ir visitar a 

conselheira, uma ação humanizada.  
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A presidente diz: “Vamos fazer luz ao Regimento Interno do GCMI”. A conselheira 

Sra. Prudenciana propõe de ir conversar com ela. O presente vai enviar um e-mail 

com prioridade alta com dia/horário”.  

 

Referente às Atas:  

 

A conselheira 1ª Secretaria Maria Aparecida, solicita apoio na condução da reunião 

para que se concluam cada uma das pautas antes de passar para outra. Devido ao 

horário a presidente comunica que os relatórios das comissões estão disponíveis nas 

pastas.  

 

Comissões:  

 
A - Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, Habitação  

B - Trabalho, Verde e Meio Ambiente, Transporte  

C - Cultura, Educação, Esporte e Lazer 

D – Direitos Humanos e Cidadania, Segurança Urbana e Tecnologia 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

 


