
                                                                                                             
 

 

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 de Conselho de Representantes do GCMI (Gestão 2018-2021) com início às 14h00 – COM 

OS MEMBROS: Marly Augusta Feitosa da Silva (Presidente) e Secretaria Executiva. 

 

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

 

Ata nº 05 – Ano de 2020 

 

Na quinta-feira, dia 12 de março de 2020, foi realizada a reunião mensal de Conselho de 

Representantes do Grande Conselho Municipal do Idoso (GCMI), no Salão Principal da 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), com quórum suficiente, 

conforme livro de presença, e última reunião presencial do ano de 2020, em decorrência 

da situação de calamidade instalada, por conta da pandemia do coronavírus. 

 

A presidente do GCMI, Marly Augusta Feitosa da Silva abriu a reunião, informou que a 

Secretaria Executiva estava presente. Apenas a Deise Achilles não participou. Ela falou 

que a equipe está com um trabalho enorme e agradeceu. 

 

Foi comunicado que o estagiário do GCMI, João Marcus Pereira Rodrigues, estava de 

férias, e a estagiária Larissa Laine Santana Silva, estava na faculdade. 

 

Informes da reunião: 

. O Fórum de Vila Mariana nunca existiu - iniciou sua reunião virtual na primeira segunda-

feira do mês. 

. Comissão Eleitoral composta: reunião marcada para 13/03/20. 

. Resolução nº 13 foi publicada em 11/03/20: enviar para as secretarias, NCIs, MP - pode 

compartilhar. O GCMI deve mandar para todos os vereadores e para o jornal Terceira 

Idade. 

. Ações procurando os gerentes de ILPIs e NCIs para contato. 

. A SMDHC e a Secretaria da Saúde não procuraram o GCMI e nenhuma vez convidaram 

representantes do GCMI. Sandra falou que entregou Cestas Básicas, mas, novamente o 

GCMI não foi procurado para indicar instituições. Foi isolado e sem consulta. 

. O GCMI enviou e-mail para a Dra. Lília, da SMS, para saber dos acontecidos. A Secretaria 

da Saúde não falou se abriram alas para a pessoa idosa, e não consultou o GCMI. Já que 



a ala foi aberta, o ideal seria deixar a ala só para idosos. O GCMI ficou sabendo pela 

Imprensa. 

. O GCMI tem recebido denúncias de dificuldades familiares, sendo encaminhadas, mas 

muitas vezes não dá retorno. 


