
                                                                                                            

 
 

 

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 10 – Ano de 2021 

 

No dia 13 de maio de 2021, às 10h, foi realizada reunião virtual de Conselho de 

Representantes do GCMI, via Google Meet. Estavam presentes: Maria Aparecida 

Ribeiro Costa, Vice-presidente do GCMI; Aparecida de Souza Lima; Prudenciana 

Apariz; Rosaria Paolone; Alessandra Gosling; Ana Paula Rrf.; Bah Eudoxia; Bruno 

Tadeu; Dineia Cardoso; Donato Rodrigues; Emerson Mota Santana, da Secretaria 

Municipal de Inovação e Tecnologia; Gasparina Alves da Costa; Jaildes Santos; 

Luciano Santos Araújo; Maria Cristina Bôa Nova; Maria Enaura; Maria Luiza da 

Silva; Mariano Antonio; Patricia Spedaletti; Olavo de Almeida Soares; Polo Cultural; 

Renato Cintra; Remo Vitório; Raimunda Nogueira; Rosemary Haeberlin; Silvana 

Moraes Borges; Suzana de Rosa; Setsuko Taminato e Tina Cruz. 

Presentes da equipe administrativa do GCMI: Rita Maria da Silva e os estagiários 

Fernanda Paiva de Toledo Fábregues e José Antonio Batista. 

Maria Aparecida Ribeiro Costa inicia com as saudações e pede que os presentes se 

apresentem. Em seguida, passa a palavra para Emerson Mota.  

Emerson Mota fala sobre o curso de melhoria e tecnologia para os 60 mais. Diz que no 

ano passado houve o curso e foi bem simplório, mas produtivo. Comenta que o curso 

de agora quer ser mais inclusivo, principalmente na parte digital. Apresenta um flyer do 

curso, que será ministrado por professores e fala que o curso está bem mais completo. 

Pede divulgação feita pelo Conselho.  

Maria Aparecida Ribeiro Costa agradece e informa a ausência da Marly Augusta 

Feitosa da Silva e de outra Conselheira. 

Abre-se para perguntas. 

Olavo de Almeida Soares parabeniza a Secretaria de Tecnologia e a Comissão D. Pede 

para chamar outras secretarias que trabalham com idosos para divulgar na periferia. 



Comenta sobre o ponto de internet livre e pergunta como ficará esse ponto na 

periferia. 

Emerson Mota responde falando que o número de pontos de internet livre aumentou 

em 3 vezes em 1 ano. Ele fala que a ideia da gestão atual é triplicar novamente. Fala 

que empresas parceiras não ganham com os pontos, mas sim com a divulgação. Pede 

que se o Conselho souber de um ponto específico com necessidade pode mandar via 

ofício ou comissão D. 

Olavo de Almeida pede para que Emerson Mota veja um ofício que já existe feito por 

uma vereadora. 

Maria Enaura pergunta sobre o curso, sobre horário, duração e gravação das aulas. 

Emerson Mota responde que deverá ser feito em 10 dias, provavelmente, todas as 

aulas gravadas e disponibilizadas pelo Facebook, após o momento síncrono. Ele reforça 

que é expositivo e com uma linguagem acessível. 

Maria Aparecida Ribeiro Costa fala que a Secretaria Executiva do Conselho divulgará 

o curso. 

Gasparina Alves agradece. 

Emerson Mota fala que o Conselho se renovou e parabenizou o mesmo. 

Maria Aparecida Ribeiro Costa fala que alguns conselheiros sairão da gestão, mas 

pede que o curso continue com a nova. 

Maria Cristina Bôa Nova fala que esse curso é importante porque tem alguns 

conselheiros que não tiveram essa oportunidade de aprender. Pergunta quem é que vai 

dar essas aulas. 

Emerson Mota explica que é o Instituto de Informação e que terá algumas aulas 

participativas. Fala que o curso será bom para ajudar as pessoas que precisam se inserir 

no mercado de trabalho. Ele fala que a população está envelhecendo e que há a 

necessidade de envelhecer com qualidade e com emprego. 

Maria Cristina Bôa Nova fala sobre a participação social e a importância do curso. 

Maria Aparecida Ribeiro Costa pergunta sobre as datas do curso. 

Emerson Mota responde que ainda estão no piloto e que o flyer ainda passará por 

algumas mudanças. 

Rosaria Paolone agradece. 

Donato Rodrigues pergunta se poderá fazer esse curso mesmo sendo um ex-

conselheiro. 

Emerson Mota fala que a ideia do curso é que seja aberto a toda a população de São 

Paulo. 



Patricia Spedaletti escreve, via chat, que divulgará para os moradores da vila de 

idosos. 

Donato Rodrigues diz que fará a divulgação em seu local de trabalho. 

Mariano Antonio pergunta sobre Fab Labs e pede para falar em outra reunião. 

Emerson Mota fala que estão fechadas por conta da pandemia. Diz que 

provavelmente aumentará o número de Fab Lab. Fala que está disponível o telecentro e 

pontos de internet livre. 

Olavo de Almeida Soares escreve, via chat, que não há Fab Lab em Ermelino 

Matarazzo. 

Maria Aparecida Ribeiro Costa agradece novamente a Emerson Mota. 

Emerson Mota agradece, relembra da sua mãe e fala da importância dos idosos. 

Maria Aparecida Ribeiro Costa fecha a pauta e pede que quem não se apresentou e 

quem é do governo se apresentem 

Patricia Spedaletti se apresenta e pede o cronograma de reuniões. 

Maria Aparecida Ribeiro Costa responde que enviará e explica algumas das próximas 

reuniões. 

Raimunda Nogueira se apresenta como candidata.  

Silvana Moraes Borges se apresenta. 

Maria Aparecida Ribeiro Costa pede para que Raimunda Nogueira saia da reunião, 

pois a mesma é fechada para atuais Conselheiros e haverá leitura do Regimento 

Eleitoral. 

Começa a leitura do Regimento Eleitoral. Após o término, abre-se para perguntas. 

Prudenciana questiona se haverá o Regimento nos locais de votação. 

Maria Aparecida Ribeiro Costa fala que o Regimento será enviado para os candidatos 

e ao Conselho, além da postagem em Diário Oficial e site da Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania. 

Maria Enaura pergunta se as Subprefeituras disponibilizaram locais de votação. 

Renato Cintra fala que mandou o ofício via SEI, mas a resposta foi que não tinha como 

disponibilizar os locais por conta da pandemia. 

Maria Aparecida Ribeiro Costa pergunta se há mais dúvidas e informa que o 

Regimento, em texto, continua como o anterior, que só foram feitas alterações em 

datas, concordâncias e modalidades de eleição. 

Maria Cristina Bôa Nova pergunta quantos locais de votação. 

Renato Cintra informa que confirmados são 11. 



Maria Aparecida Ribeiro Costa informa da questão de Mooca/Peri pedir para voltar 

na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e que o pedido foi aceito. 

Olavo de Almeida Soares pede para que Ermelino Matarazzo vote na em uma igreja 

conhecida da região. 

Renato Cintra informa que não há possibilidade por conta do tempo. 

Maria Aparecida Ribeiro Costa fala que talvez não daria porque nos locais tem que 

haver parceria da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. 

Olavo de Almeida Soares pergunta se Renato Cintra recebeu os e-mails dele. 

Renato Cintra avisa que sim, mas que está com muita demanda, mas responderá. 

Olavo de Almeida Soares fala da ATA do COAT, sobre desvincular o Fundo Municipal 

do Idoso (FMID). 

Maria Aparecida Ribeiro Costa diz que terá uma aula sobre isso na aula de 

Conselheiros, na segunda-feira. 

Renato Cintra fala que prefere que seja respondido na segunda. Fala que houve 

desvinculação em todos os fundos, mas que pediu para que a desvinculação seja 

minimizada para o Fundo do Idoso. 

Maria Aparecida fecha a reunião às 11h55 agradecendo a presença e colaboração de 

todos. 


