
                                                                                                             
 

 

O Grande Conselho Municipal do Idoso (GCMI), NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 

PELA LEI MUNICIPAL Nº 11.242/09/1992, com a disposição do seu REGIMENTO INTERNO, transcreve abaixo 

a reunião mensal da Assembleia Geral do GCMI (Gestão 2018-2021) com início às 14h00 – COM A PRESENÇA 

DOS MEMBROS: Marly Augusta Feitosa da Silva (Presidente), Maria Rosaria Paolone (2ª Secretária), 

Gasparina Alves da Costa Parussi, Thereza Monteiro Marchesini, Prudenciana Martins Apariz, Remo Vitorio 

Cherubin, Ariovaldo Guello, Célia Bicudo e Rosa Villares. 

 

--------------------------------------------- 

 

Ata nº 04 – Ano de 2020 

 

No dia 3 de março de 2020, na Câmara dos Vereadores, na cidade de São Paulo, realizou-

se a reunião mensal da Assembleia Geral do Grande Conselho Municipal do Idoso (GCMI) 

com quórum suficiente, conforme livro de presença. 

 

A presidente do GCMI, Marly Augusta Feitosa da Silva abriu a reunião e convidou o 

conselheiro Remo Vitorio para a mesa, para substituir Nilda Abdo Gorayb Flório, que 

faltou na ocasião. A conselheira Thereza Monteiro Marchesini (Therezinha) substituiu 

Deise Achilles. 

Na Assembleia, Marly Augusta transmitiu uma mensagem especial pelo Dia da Mulher. 

Foram feitas saudações da Secretaria Executiva. Therezinha Monteiro também se 

manifestou com uma frase em homenagem às Mulheres. 

A coordenadora da Política para a Pessoa Idosa (CPPI), Sandra Gomes divulgou o FMID 

e falou sobre os 46 projetos aprovados, sendo o primeiro valor de até 200 mil reais, 

segundo o número de idosos, região vulnerável. 

Sandra disse que os conselheiros precisam acompanhar e verificar a LOAS, pelo Diário 

Oficial - de mil a R$ 900 mil. 

No GCMI, a coordenação, segundo Sandra Gomes: doações de R$ 649 mil reais - primeiro 

ter o fundo e depois o Idea Idoso; atendimento em domicílio - programa PAI. 

Os fóruns: 

. 9/3  

Às 14h – Na sala Sergio Vieira de Melo, na Câmara. Reunião preparatória para idosos e 

conselheiros que frequentam fóruns. Das 15h30 às 17h30, os técnicos. 

. Início dia 8/3/20 a 11/3/20 



Pareceria com o metrô, encontro cidadão – todas as quartas-feiras.  

. 18/3 

Fórum da Mooca - cada mês um tema. 

. 6, 7 e 9/4 - realizará o Idea Idoso. 

 

Demais contribuições: 

Ariovaldo Guello: entregar ao contador os folhetos - 3% idoso e 3% adolescente. 

Artigo 35 - o que não tiver não será adotado (conselheiros presentes).  

Rosa Villares falou sobre coronavírus, que o portador de doença crônica precisa se cuidar; 

sistema de Saúde; procurar profissional da UBS para falar sobre o coronavírus; se 

apresentar sintomas igual a gripe, procurar um médico; Alimentação com frutas, 

verduras, tomar um 1,5 L de água por dia.  

Célia Bicudo falou da Feira, dias 11, 12 e 13, das 9h às 16h. Ela falou também que a 

organização iria ceder duas barracas. 

- Fazer o colegiado na última segunda do mês, às 14h, na Câmara. 


