
                                                                                                             
 

 

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 

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

DOS MEMBROS TITULARES: Marly Augusta Feitosa da Silva (Presidente), da Secretaria Executiva e 

Conselheiros do GCMI. 

 

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

 

Ata nº 09 – Ano de 2021 

 

Na terça-feira, dia 4 de maio de 2021, às 14h, foi realizada Assembleia Geral com 

Conselheiros e representantes da sociedade civil para exposição das novas datas e 

definições do processo eleitoral para as Eleições do Grande Conselho Municipal do Idoso 

da cidade de São Paulo (GCMI-SP), postergada em 2020 para o ano de 2021. 

A presidente do GCMI, Marly Augusta Feitosa da Silva agradeceu pela companhia dos 

atuais conselheiros do GCMI e afirmou que a Secretaria Executiva do Conselho estava 

presente no evento, além de representantes de fóruns, como convidados, e 

representantes de NCIs, em especial o NCI Dom Elder Câmara. Marly falou um pouco 

sobre a destinação do imposto de Renda para o FMID e abriu espaço para as outras 

conselheiras se apresentarem. 

Maria Aparecida Ribeiro Costa, atual presidente da Comissão Eleitoral e Vice-

Presidente do GCMI, apresentou a Comissão Eleitoral de 2021, indicando, também, quem 

são os atuais representantes de governo na Comissão Eleitoral. As demais integrantes da 

Secretaria Executiva se apresentaram em seguida: Prudenciana Martins Apariz (Leste), 

Aparecida de Souza Lima (Sul) e Maria Rosaria Paolone (Norte). 

Na sequência, a Conselheira Cida Costa apresentou o novo calendário para as próximas 

reuniões de Comissão Eleitoral e datas das Eleições, de acordo com alterações no 

Regimento Eleitoral, como disposto abaixo: 

“Conforme o artigo 1º do Regimento Eleitoral, parágrafo único, inciso V. É obrigatória a participação 

do candidato em sua respectiva Assembleia Regional, em data e horário organizado e divulgado 

pela Comissão Eleitoral do GCMI. 

Datas das reuniões das Assembleias Regionais, todas acontecerão a partir das 10h. 

Datas: 

18/05/2021 Região Norte; 

20/05/2021 Região Sul; 

25/05/2021 Região Leste; 



26/05/2021 Região Oeste; 

27/05/2021 Região Centro. 

 

Dia da votação será no dia 12/06/2021 das 10h às 17h; 

Apuração será no dia 14/06/2021; 

Recursos serão entre os dias 15/06 a 18/06/2021; 

Prazo para devolutiva dos recursos será entre os dias 21/06/2021 a 22/06/2021; 

Eleição da Secretaria Executiva será no dia 24/06/2021; 

Posse dos Conselheiras (os) e entrega do Relatório final da Comissão Eleitoral será no dia 

28/06/2021”. 

 

Cida Costa passou a palavra para Renato Cintra, atual coordenador da Política para a 

Pessoa Idosa, na Secretaria de Direitos Humanos do município (CPPI - SMDHC). Renato 

participou do evento como convidado para falar um pouco sobre como serão as Eleições. 

Disse que haverá votação presencial e virtual, ou seja, as eleições serão híbridas, 

impreterivelmente. Renato explicou que, em 2020, a Coordenação da Política para a 

Pessoa Idosa estava em contato com a empresa de software chamada Dafne. 

Porém, a finalização do contrato com esta empresa não teve continuidade. Para fazer a 

votação, então, a CPPI, por meio da administração pública, passou a utilizar o site 

Participe+, uma ferramenta de governo aberto, que oferece alternativas de participação 

popular. Assim, as Eleições devem ser feitas através do uso deste site. 

Em 2021, Renato explicou que as Eleições presenciais serão feitas em apenas um dia, e 

as eleições virtuais poderão ser realizadas em 42 horas, ou seja, dois dias. Os eleitores 

devem se cadastrar na plataforma, apresentando CPF, CEP, Endereço e RNE, partindo da 

premissa de que as informações/dados apresentados são verdadeiros. Ou ainda, o eleitor 

pode se dirigir aos locais de votação (em definição) para efetuar seu voto 

presencialmente. 

Ao término da exposição de informações, foi aberta sessão de perguntas aos 

Conselheiros presentes e, em seguida, encerrada a reunião. 


