
                                                                                                             
 

 

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 entre Conselheiros do GCMI (Gestão 2018-2021) e novo Coordenar da CPPI/SMDHC, com início 

às 10h00, via Google Meet – COM A PRESENÇA DOS MEMBROS TITULARES: Marly Augusta Feitosa da Silva 

(Presidente) e Secretaria Executiva, além de Conselheiros do GCMI. 

 

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

 

Ata nº 01 – Ano de 2021 

 

Na quinta-feira, dia 14/01/2021, às 10h00, via Google Meet, foi realizada reunião entre 

conselheiros do GCMI e o novo responsável pela Coordenação da Política para a Pessoa 

Idosa (CPPI), da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). 

Estavam presentes na reunião online a atual presidente do GCMI, Marly Augusta Feitosa, 

a coordenadora da Comissão Eleitoral do GCMI, Maria Aparecida Ribeiro Costa e o novo 

Coordenador da CPPI, Renato Cintra, além dos(as) seguintes Conselheiros(as) do GCMI: 

Maria Rosaria Paolone; Gasparina Alves da Costa Parussi; Donato Rodrigues; Maria Rosa 

Lopes Lázaro; Aparecida de Souza Lima; Maria Cristina Bôa Nova; Olavo Almeida Soares; 

Remo Vitorio Cherubin; Rosemary Haeberlin e Thereza Monteiro Marchesini.  

Pauta da reunião: Discutir a revogação da gratuidade do transporte público para 

pessoas de 60 a 64 anos na cidade de São Paulo-SP. 

Marly Augusta Feitosa iniciou a reunião, abriu a discussão falando sobre como a Lei foi 

revogada, como o juiz permitiu a revogação, sendo que foi um decreto. 

Na introdução do decreto, há a modificação de outras leis, mas em nenhum momento 

ele faz referência à Lei Municipal do Transporte. Somente no artigo 7, fala-se a respeito 

da revogação e lá está a Lei do Transporte gratuito do idoso, a partir dos 60 anos.  

Foi enviada uma manifestação ao prefeito solicitando uma reunião virtual com todos os 

conselheiros. Ele não respondeu. Enviamos para o Milton Leite e Comissão do Idoso, 

nesta semana seria enviado para todos os idosos. Já houve um evento na Câmara e uma 

manifestação no MASP. O próximo evento será um ato virtual no domingo. 

Os(as) Conselheiros(as) têm obrigações para estabelecer objetivos e diretrizes para o 

GCMI e questões do FMID. Como foi feito pela primeira vez pelo COAT e agora terá que 

ser feito por todos do GCMI. 

Diretrizes, prioridades e alocação. É possível acompanhar a Carta do Idoso e o Estatuto 

do Idoso. Um total de R$ 2,5 milhões foram para o auxílio emergencial para socorrer as 



ILPIs. Estamos para fazer uma nova campanha em relação ao imposto de renda. No site 

da Secretaria dá para ver essas informações. É possível fazer um plano de trabalho para 

o GCMI. No COAT tem o Renato, Coordenador, a Saúde, Financeiro e Assistência Social. 

Então, como podemos montar e enviar para o COAT? Essa é nossa função e já pensando 

na locação do recurso. Se tivermos até fevereiro ou março estará muito bom. Como 

vamos nos reunir para construir? 

Olavo Almeida Soares: “Os eleitos ainda não têm e-mails. Até agora ainda não tivemos 

respostas. Eu faço parte da comissão do esporte e governo só cortou alguns benefícios 

da pessoa com deficiência. Gostaria de saber como podemos fazer para que esses jogos 

saiam neste ano”. 

Marly Augusta: “Lei 17… então temos que fazer alguma coisa para que ela seja uma 

letra morta”. 

Donato Rodrigues: Agradece e deseja uma boa reunião. 

Marly Augusta: “Nós do GCMI é que devemos fazer o envio daquilo que queremos”. 

Remo Vitorio: “Sim, com a participação dos conselheiros, fazer um relatório e apresentar 

essas diretrizes e objetos”.  

Marly Augusta: “Quando podemos?”. 

Remo Vitório: “No virtual”. 

Olavo Almeida Soares: “Temos até março para apresentar. Aqui na Leste já entregamos 

nosso plano de metas, agora com o nosso material pronto vamos entregar ao prefeito. 

Uma pessoa que assinava faleceu e vamos ter que atualizar, mas temos até março para 

entregar ao prefeito para que ele consiga incluir caso dê no plano de metas do prefeito”.  

Marly Augusta: “Estamos esperando mais manifestações e materiais para 

encaminharmos. Aqui no GCMI temos que pedir como política pública. O relatório da 

conferência o projeto já recebeu. Vamos enviar novamente a Carta do Idoso, Relatório 

da conferência Municipal para prefeitos e vereadores”. 

Cristina Bôa Nova: “Sim, foi entregue, mas ele tem um novo vice. Por isso o novo vice 

precisa ter acesso, então, precisamos mostrar o cara e cobrar que isso seja incluído no 

plano de metas. Cobrar também um plano de vacinação organizado, calendário, 

endereços, então, a Comissão de Saúde tem muita coisa para fazer. E Saúde, Educação, 

Esporte e Lazer, mas nós não temos uma lista, então, não vejo muito para discutir. Acho 

que o carro chefe é a Comissão de Saúde, precisamos debruçar e ter muito perto o 

contato com a Saúde, a Secretaria de Saúde é a nossa prioridade”.  

Marly Augusta: “Para contar no plano de metas. Nós poderíamos dividir entre a gente 

quem puder, seria muito bom conversar e que os demais que não participaram comecem 

a participar”.  

Olavo Almeida Soares: “O nosso plano de metas envolve três fóruns da Zona Leste, 

Itaquera…. Nós vendemos a margem, que a zona é a maior área com população na 



cidade. O meu questionamento é o porquê do GCMI não falar quais foram as propostas 

aceitas. Aqui na Leste tem os CUCs, aqui na Leste vem gente e joga entulhos no terreno 

com campos de futebol. Aqui tem clubes que prestam atendimentos ao idoso, então, 

porque não expandem para mais lugares”.  

Marly Augusta: “Como vocês estão fazendo para criarem isso aí?”. 

Olavo Almeida Soares: “Ermelino, Itaquera, Penha para fevereiro de 2020. Nós usamos 

o que foi apresentado na conferência, Carta do Idoso. Nós nos reunimos virtualmente 

para discutir”.  

Marly Augusta: “Podemos nos reunir na parte da manhã para construir o nosso plano 

de trabalho, falamos da Lei, normas, diretrizes, prioridades e programas, enviar para 

prefeito e COAT, para que seja realocado os recursos do Fundo do Idoso. Temos como 

saldo R$ 19 milhões, falei para não esquecermos sobre o JOME, apresentar ao secretário 

do Esporte, colocar em funcionamento todos as unidades, escolas e centros esportivos. 

Eu sugeri que nós nos dividíssemos para preparar tudo para apresentar e que alguma 

coisa entre no plano de metas”. 

Dineia Cardoso: “Sugiro que vocês pensem uma audiência para apresentar tudo isso ao 

prefeito. Foi muito importante a presença do GCMI na mídia. A presença foi muito 

importante”.  

Maria Aparecida: “Temos que nos dividir em duas comissões para discutir o plano de 

metas e propostas para o COAT. Dividirmos, entramos no site do COAT para vermos a 

criação do plano. As duas têm prazos, plano de metas e COAT. Foi montado um grupo 

grande de representantes civis e entidades, a pauta é a defesa dos direitos do idoso, o 

próximo será dia 17. Faço parte do grupo da mobilização e vocês irão receber mais 

informações por e-mail. Em relação à Escola de Conselheiros poderíamos está revendo 

até março e colocar em prática em Abril”. 

Maria Cristina Bôa Nova: “Cida nos recomendou para entrar em contato com os novos 

secretários. Temos um bom material, mas sobre a Escola de Conselheiro está meio tarde, 

prefiro que a Escola de Conselheiros seja já em março, para já ir trabalhando com os 

candidatos”. 

Olavo Almeida Soares: “Dineia, o orçamento para 2021 foi aumento do valor no 

programa Vem Dançar e Jogos Também”.  

Dineia Cardoso: “Houve um achatamento dos recursos. Avisamos sobre a importância 

do Vem Dançar e JOME, mas não temos uma resposta ainda para responder para vocês 

sobre isso”. 


