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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 reunião do Conselho de Representantes do GCMI. Gestão 2018-2020. 

 

Aos onze dias do mês de abril 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. A presidente, Marly 

Feitosa, inicia com saudações em sequência a executiva também saúda. 

 

Pautas do dia: Leitura da Ata anterior (14/03/2019) aprovada por unanimidade. A 

presidente também informa sobre: Virada da Maturidade, vagas para V Conferência 

Estadual, que serão disponibilizadas 30 vagas ao conselho deixando claro, que serão 

avaliadas as faltas dos conselheiros. Também se refere à revisão do Plano de Metas 

pelo atual Prefeito, Bruno Covas, e comunica a instalação da Comissão de 

vereadores na Câmara Municipal de São Paulo e solicita a todos(as) que levem 

pautas. Na continuidade menciona o encontro com o vereador, Toninho Paiva, um 

mês antes da instalação da comissão e que as reuniões serão quinzenais. Informa-

nos que enviou e-mail agradecendo e pedindo o calendário das reuniões. A 

conselheira, Nilda Abdo, em sua saudação reforça a importância dos Jogos 

Municipais (JOMI) e os Jogos Estaduais (JEI). A conselheira, Deise Achilles, divulga o 

encontro do colegiado leste no dia 10/4. A presidente solicita da conselheira Maria 

Cristina a construção da Memória sobre a reunião realizada no SESC. 

 

Comissões: 

 

Comissão A - Saúde, Smads, Habitação 

O conselheiro, Remo Vitorio, nos informa que na última reunião houve por parte da 

representante da habitação, Selma Inês D. Branco, uma explanação sobre Locação 

Social e que está em andamento 06 empreendimentos, e que a renda familiar é de 

três salários mínimos.  
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E que também existe possibilidade de aproveitar os prédios desocupados da Região 

Central, mas que não será só para Pessoas Idosas. Na próxima reunião da comissão 

a pauta será a apresentação das subprefeituras.  

O conselheiro comunica que estiveram presentes representantes das seguintes 

Secretarias Municipais: Saúde e Habitação e menciona a justificativa de ausência da 

representante da SMADS, Rita de Cássia M. de Lima, que se encontra acamada. 

Propostas do conselheiro: Sugere que todos os(as) conselheiros(as) conheçam a 

Secretaria de Habitação – COHAB.  O mesmo informa que existe ouvidoria da 

secretaria: local/regional/Municipal. Sugere que seja discutido “O Papel dos 

Conselheiros”. E que se estabeleça o fluxo de denúncia.   

O representante da Saúde, Leonardo J. C. Lima, informa sobre a Virada da Saúde 

que começou dia 07/04 e termina dia 14/04, no Parque do Carmo. Na sequencia 

comunica que está encerrando sua participação no GCMI, pois irá atuar no Programa 

Acompanhante de Idosos - PAI. E comunica que na comissão do Conselho de 

Orientação e Administração Técnica – COAT a suplente é a Dra. Lilian de Fátima 

Costa Faria representante do gabinete da Secretaria Municipal de Saúde e na 

comissão de Saúde, a Sra. Rosa Maria Bruno Marcucci. 

 

Comissão B - Trabalho, Verde e Meio Ambiente, Transporte  

O conselheiro, Antônio Mariano, comunica que os representantes da secretaria Verde 

e Meio Ambiente não estão comparecendo. E que as outras secretarias apresentaram 

suas pastas na última reunião. Solicita um envio de um ofício, para Secretaria de 

Transporte, consultando a possibilidade dos conselheiros fazerem juntos com os 

fiscais à fiscalização nos terminais de ônibus. A conselheira, Gasparina Alves, 

informa que não tem como abaixar o degrau do ônibus, para facilitar a locomoção da 

pessoa idosa. 

O conselheiro Mariano relata ainda, a reclamação do Conseg Santa Cecilia, sobre as 

fogueiras feitas pelos munícipes em situação de rua. 
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Comissão C - Cultura, Educação, Esporte e Lazer  

A conselheira, Maria Cristina, relata que toda a reunião foi voltada para os Jogos 

Municipais. E que não veio representante do governo, sendo que a representante dos 

Esportes, Dineia Cardoso, justificou ausência e o representante da cultura só veio 

duas vezes. 

A representante da Secretaria de Esportes (SE), Dineia Cardoso, nos informa que dia 

02/04 na reunião da Secretaria de Esportes obteve informações que o orçamento 

está contingenciado. E esclarece que todas as ações de competência por parte da 

área técnica foram realizadas. E que um dos motivos é a falta de orçamento para 

arbitragem. Os jogos municipais estão subordinados a Coordenadoria de Políticas 

Públicas para Pessoas idosas. E que a demanda é 165 atletas e incluindo as pessoas 

idosas participantes dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SMADS totalizando 500 participantes.  

A conselheira, Maria Ortência, pergunta: “Por que não inclui as atividades nos 

CEUS?” A representante da SE responde informando que a Prof.ª Maria Alice é que 

comanda as atividades desses 46 equipamentos. E esclarece que convidaram a 

Prof.ª Maria Alice da Secretaria Municipal da Educação, para arbitragem. Informa-nos 

também sobre a seletiva para os Jogos Regionais do Idoso (JORI), e que não está 

aberta às inscrições para Jogos Municipais (JOMI). O conselheiro, Olavo de Almeida, 

pergunta sobre a repactuação no Plano de Metas, pois consta no plano reativar as 

ruas de lazer os CDC’s. 

 

Comissão D - SMDH/Subprefeituras/Segurança Urbana/Tecnologia  

O conselheiro, Antonio Mariano, informa que as secretarias apresentaram suas 

pastas e que na próxima reunião será a vez dos Direitos Humanos e Subprefeituras. 
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Informes: 

 

A presidente, Marly Feitosa, informa que a próxima reunião da Comissão do Idoso e 

Assistência Social na Câmara Municipal, será dia 23/04 às 12h00. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

 


