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

LEI MUNICIPAL Nº 11.242/9/92, com a disposição do seu REGIMENTO INTERNO, transcreve 

abaixo 2ª Reunião da Assembleia Geral do ano 2019 - gestão (2018-2020) 

 

Aos quatorze dias do mês de maio do ano 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.  

 

Tendo como pautas: Apresentação das Deliberações da V Conferência Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa e informes gerais.  

 

Após saudações da presidente e executiva, a presidente Marly informa aos presentes 

que o Grande Conselho Municipal do Idoso (GCMI) ainda é consultivo conforme lei 

vigente 11.242/92, portanto a dotação orçamentária provém da Secretaria de Direitos 

Humanos e Cidadania (SMDHC). Na continuidade esclarece que os conselheiros 

eleitos nos vossos territórios exercem trabalho voluntário. Esclarece que a chamada 

para V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é feita pelo Grande 

Conselho Municipal do Idoso e que todas as regiões através dos fóruns realizaram 

encontros, discutindo o tema, e que havia reservado no Regimento Interno da 

Conferência vagas aos conselheiros, por conta das suas ações nos territórios, porém 

na votação o artigo foi voto vencido. Esclarece que a partir de junho a reunião da 

Assembleia Geral acontecerá nas primeiras terças-feiras do mês conforme 

calendário. E solicita aos presentes e conferencistas que se elegeram delegados para 

Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa prevista para o mês de agosto, 

comparecessem na próxima reunião. A mesma também repudia a falta de respeito 

para com ela e as pessoas idosas no local do evento. Na continuidade faz um breve 

relato da reunião realizada na Câmara na Comissão da Pessoa Idosa e Assistência 

Social composta por sete parlamentares, cuja pauta foi o decreto 58.638/19. 

 

 



 

GRANDE CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

Rua Líbero Badaró, 119- 1º andar - CEP 01009-000- SP-SP.  

TEL. 3113-9631 - fax: 3113-9634 - E-MAIL gcmidoso@prefeitura.sp.gov.br 

 

 

 

 

Em seguida a presidente apresenta em data show as deliberações da V Conferência 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.  

 

Informes gerais:  

 

A conselheira Deise informa que o Baile do Fórum de São Mateus, acontecerá dia 

17/05, no local: Casa da Cultura, Rua Mandirá – São Mateus.  

A conselheira Rosária informa sobre o Baile do Juventus, que será dia 21/05 das 

13h00 às 17h00, próximo ao metrô Belém.  

A conselheira Aparecida de Souza informa que no dia 19/05 acontecerá no Centro 

Cultural Santo Amaro a 1ª Virada Cultural: Idosos, Velozes e Furiosos – Praça 

Marcos Mancini. 

A participante Rita de Cássia da Região Sul, nos informa que protocolou na 

Coordenadoria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas com assinaturas do 

Movimento Popular de Saúde – Cidade Ademar um ofício reivindicatório sobre a 

atitude da Vice-Presidente do Grande Conselho Municipal do Idoso (GCMI) para com 

os conferencistas da região e que se não houver providências cabíveis, irão recorrer 

ao Ministério Público, solicitando a revogação da V Conferência.  

 

 

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

 
 


