
                                                                                                            

 
 

 

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 de Conselho de Representantes do GCMI (Gestão 2018-2021), com início às 

10h00, via Google Meet – COM A PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: Maria Aparecida Ribeiro da 

Costa (Vice-presidente), Secretaria Executiva e Conselheiros do GCMI. 

 

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

 

Ata nº 08 – Ano de 2021 

 

Reunião realizada dia 08/04/2021, às 10h00 via Google Meet. Estavam presentes: Maria 

Aparecida Ribeiro Costa, vice-presidente do GCMI. Conselheiros(as) do GCMI: Maria 

Rosaria Paolone; Gasparina Alves da Costa Parussi; Thereza Marchesini; Maria 

Cristina Bôa Nova; Maria Enaura; Rosemary Haeberlin; Aparecida de Souza Lima e 

Olavo de Almeida. 

Equipe Adm. do GCMI: Maria Rita da Silva; Tárcia Oreste; Fernanda Paiva Toledo 

Febregues e José Antonio Batista. 

Representantes de Governo: Severina Eudoxia; Rita de Cassia Siqueira (SMADS); 

Juliana Uchôa; Suzana de Rosa; Jenny Perez (Deplan/SEHAB) e Patrícia Spedaletti 

(SEHAB). 

Maria Aparecida Ribeiro Costa inicia a reunião, se apresenta e pede que a Secretaria 

Executiva do GCMI se apresente. Em seguida, as secretarias do governo e equipe 

administrativa do GCMI se apresentam. 

Assim que todos se apresentam, Jenny inicia a apresentação sobre como a SEHAB está 

trabalhando e como está o plano de metas 2021-2024. Passa informações de como se 

cadastrar no processo de escolha para ser contemplado para programas de moradias 

populares, apresenta tabelas, critérios compilados que a SEHAB precisa seguir em seus 

processos. Fala que os empreendimentos direcionados aos idosos são prioridades em 

sua Secretaria. 

Rita de Cássia pede a palavra e cobra que o GCMI agilize as emissões de certificados, 

explica que devem emitir uma portaria para que a SMADS consiga fazer rapidamente 

aprovações de serviços no território, pois atualmente não poderia renovar os convênios 

dos serviços sem os certificados. Explica que a assistência precisa que o GCMI emita 

com urgência uma prorrogação ou que os certificados e autorizações sejam enviados 



aos serviços que estão cobrando documentações. Repete que o GCMI precisa emitir 

com urgência e publicar um documento para que a Secretaria possa autorizar os 

convênios imediatamente. 

Rosaria Paolone explica que os registros estão sendo produzidos rapidamente graças 

a ajuda da nova funcionária que chegou no GCMI. Como faltavam funcionários para 

darem conta de todas as demandas existentes, com mais uma funcionária, os 

certificados sairão com mais rapidez. Fala que o funcionário Wagner estará mais 

informado para reportar qualquer dúvida. 

Rita de Cássia esclarece que os limites estão acabados e é preciso urgência nos 

registros, o MP que está cobrando a SMADS, que não pode autorizar a renovação dos 

serviços de assistência social. Isso depende do GCMI. Pediu para o GCMI ver uma forma 

de prorrogar os prazos de contrato das entidades e serviços sociais. Enquanto não 

houver uma portaria autorizando a prorrogação dos prazos, se depender dos 

convênios ILPI, CDI, NCI dentre outros, não terão repasses para tais serviços. 

Em seguida, a reunião é aberta para perguntas e respostas. 

Rita de Cássia pede mais uma vez um documento do GCMI publicado em Diário 

Oficial e que autorize a SMADS a agilizar as prorrogações e renovações dos contratos 

de convênios. 

Sem mais delongas, deu-se por encerrada esta reunião. 


