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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DO IDOSO DE SÃO LUÍS REALIZADA NO 

DIA DEZESSETE DE FEVEREIRO DE 

DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Presentes: 

 

1. Uziel de Jesus Azoubel- ABRAz; 

2. Itamar Moraes de Almeida- SEPLAN; 

3. Maria José Curvelo- FEMAR; 

4. Maria Luíza Ribeiro- SEMOSP; 

5. Deury Cléia de Moura Leitão- SEMCAS; 

6. André Luis Maciel Lobão- SECULT; 

7. Maria Hilda Feres- AAPC; 

 

Aos dezesseis  dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, na sede da Casa 

dos Conselhos Municipais de Direito, situado à Rua da Saavedra nº 160 – Centro, às 

nove horas, deu-se início a reunião ordinária com os conselheiros acima citados. 

Justificam-se as ausências: Astemar do P. Socorro Conceição Castro, Maria do Socorro 

Ramos Ferreira, Eslen Sofia Ferreira Pereira e Maria do Carmo Duarte Cutrim. A 

reunião coordenada por mim, Déborah Jatahy, coordenadora do CMDI. Iniciamos com a 

acolhida aos presentes. Demos as boas vindas ao conselheiro André Luis Maciel Lobão, 

conselheiro da Secretária Municipal de Cultura- SECULT, onde foi informado sobre a 

composição do Conselho, horário de funcionamento, disponibilidade do carro para os 

conselheiros. Iniciamos a pauta com a leitura do Plano de Ação 2016 do CMDI, onde 

foram realizadas as ressalvas e depois aprovado. Será encaminhado a todos os 

Conselheiros por e-mail. Os conselheiros presentes pedem que seja solicitado 

novamente  a  Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social- SEMCAS, a 

dotação orçamentária do CMDI com a planilha de gastos do ano 2015 e a prevista para 

o ano 2016, seja feito por oficio com cópia das outras solicitações que nunca foram 

atendidas. Informes Gerais: A conselheira Deury Leitão informa que o Programa Todos 

para São Luís será realizada no bairro Coroadinho dia 27 de fevereiro de 2016 e que as 

atividades para a pessoa idosa será realizado dia 24 de fevereiro de 2016. Os 

conselheiros solicitam que seja verificado na Secretaria Municipal da Criança e 

Assistência Social- SEMCAS ou Secretaria Municipal de Governo- SEMGOV, se já foi 

enviada para Câmara dos Vereadores a mensagem de criação do Fundo Municipal do 

Idoso. O Conselheiro Andre Lobão informa a disponibilidade do Teatro Municipal com 

disponibilidade de 265 (duzentos e sessenta e cinco) lugares. Sem mais para o momento 

eu, Déborah Lopes Jatahy Coordenadora desse Conselho, lavro essa ata que depois de 

lida será assinada pela Presidente.     
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DO IDOSO DE SÃO LUÍS 

REALIZADA NO DIA TREZE DE ABRIL 

DE DOIS MIL E DEZESSEIS 

 

 

Presentes: 

 

1.Itamar Moraes de Almeida- SEPLAN; 

2.Deury Cléia de Moura Leitão- SEMCAS; 

                               3.Denerval Nunes Amaral- SMTT; 

                               4.Maria Hilda Feres- AAPC; 

                               5. Raimundo Nonato Lima- SEMED; 

                               6. Maria das Graças Furtado- ABCMI; 

                               7. Maria Hilda Feres- AAPC; 

                               8. Astemar Castro- ABCMI; 

 

 

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, na sede da Casa dos 

Conselhos Municipais de Direito, situado à Rua da Saavedra nº 160 – Centro, às nove 

horas, deu-se início a reunião ordinária com os conselheiros acima citados. Justificam-

se as ausências: Maria do Socorro ramos Ferreira e Maria do Carmo Cutrim. Iniciamos 

com a leitura da ata da reunião anterior do mês de fevereiro, ressaltando que a reunião 

do mês de março se deu n a Capacitação do Fórum das Entidades Maranhenses de 

Defesa e Direito do Idoso- FEMADI realizada no dia 30 de março de 2016 no Auditório 

da Associação Comercial. A ata foi lida sem ressalvas dos participantes. A conselheira 

Deury Leitão informa que ação que seria realizada no dia 24 de fevereiro para os idosos 

na comunidade conforme ata anterior informa foi realizada somente no dia 09 de abril. 

A Presidente faz um breve relato da Capacitação e ressalva da importância para o 

seguimento às informações contidas sobre a questão de Criação de Fundo Municipal, 

agradeceu a participação de todos os Conselheiros e agradeceu ao FEMADI a iniciativa 

do evento. As conselheiras Maria Fernandes e Hilda Feres também ressaltaram que foi 

bem interativo que a facilitadora conduziu muito bem o assunto com uma exposição 

clara do material. A presidente fez um agradecimento especial Conselheira  Eslen Sofia 

Ferreira Pereira, naquela ocasião representava o Setor de Convênios e Projetos da 

Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social- SEMCAS,  que mesmo doente, 

foi brilhante na sua apresentação. Os participantes solicitaram o material que foi 

repassado no evento. Ficou acordado que assim que a Eslen Sofia voltar de férias ira 

socializar o material e este será repassado para todos que participaram da Capacitação. 

A presidente informa sobre a articulação para a Semana de Combate a Violência Contra 

a Pessoa Idosa alusiva ao Dia Mundial de Combate a Violência Contra a Pessoa Idosa 

Dia 15 de junho, instituído pelo IPEA e a ONU. Informa que hoje dia 13 de abril de 

2016 às 14h30 na Defensoria Pública do Estado- DPE na sala do Centro Integrado de 

Apoio e Prevenção à Violência Contra o Idoso- CIAPVI estará sendo realizada uma 
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reunião com os parceiros Secretária Estadual de Direitos Humanos e participação 

Popular- SEDIHPOP, Conselho Estadual dos Direitos do Idoso- CEDIMA, Conselho 

Municipal dos Direitos do Idoso- CMDI, FEMADI. Justifica que seja a DPE a organizar 

esse evento, pois dentro do Pacto pelo Envelhecimento Digno e Saudável ficou sob sua 

responsabilidade essa atividade. Informa que o CMDI será representado pelo 

Conselheiro André Lobão da Secretaria Municipal da Cultura- SECULT que levará uma 

proposta para esse evento. A conselheira Deury Leitão informa que o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculo esta programado fazer um evento com a 

participação dos jovens e que já tinha falado com o Conselheiro André Lobão para usar 

o espaço do Teatro Municipal da Cidade. A presidente sugere que esse evento possa 

fazer parte da Semana e que pode ser um evento de todos os CARTS e representar a 

SEMCAS e a Prefeitura Municipal de São Luís. Fica a conselheira responsável de fazer 

um pequeno projeto e repassar para o CMDI para ser socializado na DPE. O conselheiro 

Raimundo Lima ressalta a importância de se trabalhar a intergeracionalidade. O 

conselheiro Denerval Nunes informa que apesar das palestras que são feitas aos idosos 

na sala de espera dos terminais para retirada da carteira de gratuidade da Secretária 

Municipal de Trânsito e Transporte- SMTT, ele esta encontrando dificuldades com o 

idoso quanto à recomendação para tirar a carteira de passe interestadual. A conselheira 

Deury Leitão informa que o que acontece com frequência é que os idosos que não tem o 

Cadastro Único, requisito indispensável para expedir a carteira. A presidente informa 

sobre a parceria estabelecida entre O Comitê de Valorização da Pessoa Idosa e a 

Universidade Federal do Maranhão- UFMA, para realizar o mapeamento nos seis 

distritos sanitários da cidade, somente o do Distrito do Coroadinho esta concluída e que 

foi apresentado na Conferencia Municipal os Direitos da Pessoa Idosa. Para tanto será 

necessário à elaboração de um projeto para ser aprovado pela UFMA e contara com a 

participação dos discentes e docentes, bem como vários outros parceiros. Informes 

gerais: IV Conferencia Nacional do Idoso será realizada nos dia 24 a 27 de abril de 2016 

e a XIII Conferencia Nacional dos Direitos Humanos será realizada nos dia 27 a 29 de 

abril de 2016 em Brasília – DF. Reunião dia 15 de abril de 2016 às 9h na Casa dos 

Conselhos Municipais, com a equipe responsável pelo Projeto de Mapeamento dos 

Distritos Sanitário coordenado pelo CVPI. No dia 13 de abril de 2016 às 14h30 na 

Defensoria Pública do Estado- DPE na sala do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à 

Violência Contra o Idoso- CIAPVI reunião para a organização da Semana de Combate a 

Violência Contra a Pessoa Idosa. Sem mais para o momento eu, Déborah Lopes Jatahy 

Coordenadora desse Conselho, lavro essa ata que depois de lida será assinada pela 

Presidente.     
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DO IDOSO DE SÃO LUÍS 

REALIZADA NO DIA ONZE DE MAIO 

DE DOIS MIL E DEZESSEIS 

 

 

Presentes: 

 

1.Itamar Moraes de Almeida- SEPLAN; 

2.Maria de Nazareth Garcêz Souza- SEMCAS; 

                               3.Maria Arcanja de Carvalho- SMTT; 

                               4.Maria Hilda Feres- AAPC; 

                               5. Maria Fernandes Carvalho- SEMOSP; 

                               6. Astemar do P. S. Conceição Castro- ABCMI/MA; 

                               7. Nildo Pereira da Encarnação- Asilo de Mendicidade; 

                               8. Uziel de Jesus Azoubel- ABRAz; 

                               9. Eslen Sofia Ferreira Pereira- ABRAz; 

 

 

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, na sede da Casa dos 

Conselhos Municipais de Direito, situado à Rua da Saavedra nº 160 – Centro, às nove 

horas, deu-se início a reunião ordinária com os conselheiros acima citados. Justifica-e a 

ausências: Maria do Socorro Ramos Ferreira. Iniciamos com a leitura da ata da reunião 

anterior referente ao mês de abril, sem ressalvas pelos presentes. A conselheira Nazareth 

Garcês perguntou se a Conselheira Deury da SEMCAS já tinha enviado a programação 

da Semana de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa, e foi informada que 

sim. A Presidente passa para a pauta da reunião, primeiro item da pauta a valiação da IV 

Conferência Nacional da Pessoa Idosa realizada no período de 24 a 27 de abril de 2016 

em Brasília- DF. A Presidente a Sra Astemar Castro e o conselheiro Nildo Encarnação 

participaram da comissão estadual, a avaliação foi de ter sido muito produtiva, foi 

informada  a participação de 7.300 (sete mil e trezentos) participantes, levando-se em 

consideração que junto com a do idoso também foram realizadas a da Criança e do 

Adolescente, da Pessoa com Deficiência e da Mulher. O hotel muito bom, alimentação 

também boa, mas a recepção não foi considerada eficaz, pois do aeroporto foram direto 

para o local das atividades e não respeitaram a questão da idade e do cansaço dos 

participantes idosos. No decorrer das atividades, no momento das propostas fomos, 

enquanto delegação, contemplados com várias propostas eleitas pela conferencia 

nacional, propostas estas já encaminhadas pelo Conselho Estadual dos Direitos do Idoso 

(CEDIMA) ao  CMDI. A participação dos conselheiros foi considerada de extrema 

relevância pois em  todas as oficinas tivemos representação, o que garantiu a eleição das 

referidas propostas. A conselheira Sofia Ferreira elucidou o segundo item da pauta que 

foi o Fundo Municipal do Idoso, que já foi encaminhado para o Gabinete do Prefeito e 

ressalta que na próxima capacitação do FEMADI já podemos acrescentar o item do 
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Marco Regulatório e que é necessário o Diretoria do CMDI ir pensando na estrutura da 

Equipe que Coordenará o Fundo, pois será necessário criar cargos para gerir de forma 

permanente o Fundo. A conselheira solicita que se rearticulem as Comissões para 

podermos iniciar esse processo de organização da operacionalidade do referido fundo. O 

conselheiro Nildo Encarnação solicita da conselheira Eslen Sofia que assessore o Asilo 

de Mendicidade para adequações no Regimento Interno no sentido de disponibilizar ao 

referida instituição. A conselheira Nazareth Garcês informa que a minuta do Fundo 

Municipal do Idoso encontra-se desde o dia 17 de novembro de 2015 na Secretária 

Municipal de Governo (SEMGOV) e que o mesmo já passou pela Assessoria Jurídica, 

faltando apenas ser encaminhado para o0 Prefeito encaminhar para a Câmara dos 

Vereadores. Sugestão dos conselheiros presentes, que se agende uma reunião com o 

Secretário Municipal de Governo Dr. Lula Filho para que seja encaminhado para o 

Prefeito com brevidade o Fundo municipal do Idoso. A conselheira Nazareth Garcês 

solicita que na próxima Capacitação do FEMADI sejam incluídos os temas: Como 

Avaliar Projetos, Capacitar a Rede para Participar de Editais do Fundo e Como escrever 

Projetos. A Presidente informa que já estamos participando junto com a Defensoria 

Pública do Estado das atividades alusiva ao Dia Internacional de Combate a Violência 

Contra a Pessoa Idosa., evento realizada pela instituição. Já participamos de uma 

reunião junto com o FEMADI e CEDIMA no dia 13 de maio às 14h, para definirmos 

nossa participação na  programação. Informamos que o inicio das comemorações será 

dia 01 de junho na Defensoria Pública e será divulgada previamente.  Sem mais para o 

momento eu, Déborah Lopes Jatahy Coordenadora desse Conselho, lavro essa ata que 

depois de lida será assinada pela Presidente.     
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DO IDOSO DE SÃO LUÍS 

REALIZADA NO DIA DEZ DE AGOSTO 

DE DOIS MIL E DEZESSEIS 

 

 

Presentes: 

 
1. Maria José Curvelo- FEMAR; 

2. Maria Hilda Feres- AAPC; 

3. Uziel de Jesus Azoubel- ABRAz; 

4. Itamar Moraes de Almeida- SEPLAM; 

5. Astemar do P. Socorro Conceição castro- ABCMI; 

6. Maria do Socorro Ramos Ferreira- CAPSI; 

7. Maria Luiza Ribeiro- SEMOSP; 

8. Deury Cléa de Moura- SEMCAS; 

9. Raimundo Nonato Lima- SEMED; 

 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na sede da Casa dos 

Conselhos Municipais de Direito, situado à Rua da Saavedra nº 160 – Centro, às nove 

horas, deu-se início a reunião ordinária com os conselheiros acima citados. Iniciamos 

com a leitura da ata da reunião do mês de maio, sem ressalvas pelos presentes. A 

presidente informa que a Lei de regulamentação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa 

foi assinada pelo Prefeito Edvaldo Holanda Junior no dia 05 de julho de 2016. A 

conselheira Socorro Ramos informa que podemos nos adiantar quanto a organização do 

referido fundo, recomendando a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social - 

SEMAS providencias na execução da operacionalização do mesmo. A conselheira 

também solicita que seja informado o Conselho Estadual dos Diretos do Idoso do 

Maranhão- CEDIMA, o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso- CNDI e as 

Promotorias de Finanças e Promotoria Especializada do Idoso. A presidente informa 

sobre a realização da Capacitação do FEMADI que foi deliberada para realização para o 

dia 20 de outubro de 2016 com o tema: Capacitação sobre Elaboração de Projetos,  e eu, 

coordenadora geral do FEMADI informo que em dezembro será realizada a ultima 

reunião dessa gestão e que informo que também quem quiser já pode fazer suas chapas 

de eleição. O Comitê de Valorização da Pessoa Idosa (CVPI) solicita do CMDI prazo 

estendido de vigência da gestão para ate dezembro de 2016, os conselheiros presentes 

por unanimidade acataram a deliberação do CVPI, que será publicada em resolução e 

será encaminhada a SEMCAS para publicação no Diário Oficial do Município. Quanto 

às deliberações sobre o Centro de Referencia Regionalizado de Saúde do Idoso, esta 

sendo acompanhado o processo passo a passo e hoje esta em fase de analise pela 

vigilância sanitária da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Fica deliberado que em 
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setembro por motivo das agendas alusivas ao Dia Municipal, dia 27 de setembro e o dia 

01 de outubro Dia Estadual, Nacional e Internacional do Idoso, não teremos reunião 

ordinária. A presidente informa que as agendas vão ser compiladas pelo Conselho 

Estadual do Idoso (CEDIMA) e será encaminhada ao Conselho Municipal e socializada 

aos conselheiros. Sem mais para o momento eu, Déborah Lopes Jatahy Coordenadora 

desse Conselho, lavro essa ata que depois de lida será assinada pela Presidente.     
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DO IDOSO DE SÃO LUÍS 

REALIZADA NO DIA NOVE DE 

OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS 

 

 

Presentes: 

 
1. Maria Hilda Feres- AAPC; 

2. Uziel de Jesus Azoubel- ABRAZ; 

3. Maria do Socorro Ramos Ferreira- CAPSI; 

4. Deury Cléa de Moura- SEMCAS; 

5. Nildo Pereira Encarnação- Asilo de Mendicidade; 

6. Maria do Carmo Duarte Cutrim- Pastoral da Pessoa Idosa; 

7. Valdéni Alves Amorim- AAPC; 

8. Maria Goreth C. Bandeira- SEMUS; 

9. João Evangelista Silva Bandeira- SMTT; 

10. Maria Arcanja de Carvalho- SMTT; 

 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na sede da Casa dos 

Conselhos Municipais de Direito, situado à Rua da Saavedra nº 160 – Centro, às nove 

horas, deu-se início a reunião ordinária com os conselheiros acima citados e com a 

presença das estagiarias: Quézia Nunes estagiaria da Casa dos Conselhos Municipais e 

Juliane Cristinne Lima Ramos estagiaria da Secretaria Municipal da Criança e 

Assistência Social (SEMCAS). A Vice Presidente do CMDI a Sra Maria do Socorro 

Ramos Ferreira conduziu a reunião e justificou a ausência da Presidente a Sra Astemar 

Castro, pois a mesma se encontra doente. Segue pauta da reunião: Leitura da Ata da 

reunião anterior;   Capacitação FEMADI dia 20 de outubro de 2016; Avaliação da 

Semana do Idoso; Eleição FEMADI biênio 2017/2019; Fundo Municipal e Estadual do 

Idoso do Maranhão e   Informes Gerais. Iniciamos com a leitura da ata da reunião do 

mês de agosto, sem ressalvas pelos presentes. Iniciamos com a avaliação da capacitação 

realizada pelo Fórum das Entidades Maranhenses de Defesa e Direito do Idoso 

(FEMADI) que foi realizada no dia 19 de outubro das 8h às 11h30 com o Tema: 

Elaboração de Projetos, na Casa dos Conselhos Municipais e também a Comemoração 

dos 22 anos de atividades do FEMADI. Socorro Ramos e a estagiaria Quézia Nunes 

avaliaram que foi excelente a capacitação e a facilitadora a Sra. Ivana Braga que foi 

muito objetiva e que repassou de forma clara como elaborar um projeto. Ficou para a 

próxima capacitação um exercício pratico de construção de um projeto, que vai ter a 

dinâmica de oficina, e o mais importante que as instituições precisam ter seus projetos 

semi-estruturados, pois quando os editais forem emitidos, e são muitos e mais fácil 

adequar os projetos, fazendo com que eles ganhem em tempo para se candidatarem a 

vrios tipos de editais   
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 da semana do idoso, a conselheira Socorro Ramos ressalva que só participou de uma 

palestra no Parque do Bom Menino, eu, relatei a avaliação que foi realizada no 

Conselho Estadual onde as considerações foram: espaço do SESC muito quente para as 

atividades, o tempo de atividade deve ser estendido para o dia todo, pois o numero de 

apresentações foram muitas, e por isso deliberado para que no próximo ano vai ter um 

dia inteiro com melhor distribuição do tempo. Todos conselheiros presentes 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DO IDOSO DE SÃO LUÍS 

REALIZADA NO DIA NOVE DE 

OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS 

 

 

Presentes: 

 
1. Maria Hilda Feres- AAPC; 

2. Uziel de Jesus Azoubel- ABRAZ; 

3. Maria do Socorro Ramos Ferreira- CAPSI; 

4. Deury Cléa de Moura- SEMCAS; 

5. Nildo Pereira Encarnação- Asilo de Mendicidade; 

6. Maria do Carmo Duarte Cutrim- Pastoral da Pessoa Idosa; 

7. Valdéni Alves Amorim- AAPC; 

8. Maria Goreth C. Bandeira- SEMUS; 

9. João Evangelista Silva Bandeira- SMTT; 

10. Maria Arcanja de Carvalho- SMTT; 

 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, na sede da Casa dos 

Conselhos Municipais de Direito, situado à Rua da Saavedra nº 160 – Centro, às nove 

horas, deu-se início a reunião ordinária com os conselheiros acima citados e com a 

presença das estagiarias: Quézia Nunes estagiaria da Casa dos Conselhos Municipais e 

Juliane Cristinne Lima Ramos estagiaria da Secretaria Municipal da Criança e 

Assistência Social (SEMCAS). A Vice Presidente do CMDI a Sra Maria do Socorro 

Ramos Ferreira conduziu a reunião e justificou a ausência da Presidente a Sra Astemar 

Castro, pois a mesma se encontra doente. Segue pauta da reunião: Leitura da Ata da 

reunião anterior;   Avaliação da Capacitação do FEMADI realizada no dia 20 de 

outubro de 2016; Avaliação da Semana do Idoso; Eleição FEMADI biênio 2017/2019; 

Fundo Municipal e Estadual do Idoso e Informes Gerais. Iniciamos com a leitura da ata 

da reunião do mês de agosto, sem ressalvas pelos presentes. Iniciamos com a avaliação 

da capacitação realizada pelo Fórum das Entidades Maranhenses de Defesa e Direito do 

Idoso (FEMADI) que foi realizada no dia 19 de outubro das 8h às 11h30 com o Tema: 

Elaboração de Projetos, na Casa dos Conselhos Municipais bem como a Comemoração 

dos 22 anos de atividades do FEMADI. Socorro Ramos e a estagiaria Quézia Nunes 

avaliaram que foi excelente a capacitação e teve como facilitadora a Sra. Ivana Braga 

que foi muito objetiva e que repassou de forma clara como elaborar um projeto. Ficou 

para a próxima capacitação um exercício prático de construção de um projeto, que vai 

ter a dinâmica de oficina, e o mais importante é que as instituições precisam ter seus 

projetos semi-estruturados, pois quando os editais forem publicados é mais fácil 

adequarem os projetos, fazendo com que eles ganhem tempo para se candidatarem aos 

mais váriados tipos de editais. Quanto à avaliação da semana do idoso, a conselheira 
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Socorro Ramos ressalva que só participou de uma palestra no Parque do Bom Menino, e 

eu, relatei a avaliação que foi realizada no Conselho Estadual onde as considerações 

foram: espaço do SESC muito quente para as atividades, o tempo de atividade deve ser 

estendido para o dia todo, pois o número de apresentações foram muitas, e por isso 

deliberado para que no próximo ano seja um dia inteiro com melhor distribuição do 

tempo. A conselheira Goreth Bandeira comenta sobre a ação da Entidade Bruna 

Kumaris que desenvolve o Projeto “Escola a Calma” em parceria com o COC e que foi 

trabalhado pelos funcionários e pacientes idosos da Secretaria Municipal da Saúde 

(SEMUS), tendo como local de realização o Centro de Atenção Integral a Saúde do 

Idoso(CAISI). A conselheira Eliane Cantanhede informou sobre o diagnóstico 

institucional realizado pelo AKONI, sobre religiosidade africana, com cadastro das 

famílias e com isso buscar dinamizar o Projeto “Mulheres da Sabedoria” voltado para as 

idosas das casas de cultura religiosa de matriz africana. O conselheiro Valdéni Amorim 

relata sobre o passeio turístico realizado pela Associação dos Aposentados e 

Pensionistas da CEMAR (AAPC) para os Estados de Piauí e Ceará. A conselheira 

Deury Moura informa que os 20 (vinte) CRAS realizaram atividades alusivas a data. A 

conselheira Maria do Carmo Cutrim informa do passei com os idosos no município da 

Raposa e também realizaram uma campanha de fraldas descartáveis e que foram doadas 

ao Hospital Aldenora Belo. O Conselheiro Nildo Encarnação relata que o Asilo de 

Mendicidade também fez um passeio no município da Raposa com os idosos e que a 

comunidade fez uma festa dentro do Asilo. Os conselheiros informaram que a semana 

do idoso foi movimentada e que deve permanecer nessa metodologia, cada um faz a sua 

parte, mas que continue a ter um evento central como o que foi realizado pela 

Defensoria Pública do Estado em parceria com Serviço Social do Comércio (SESC), 

que congregou atividades artísticas e contemplou vários outros grupos de idosos, e 

contou com vários parceiros na execução. Sobre a questão da eleição do FEMADI, a 

conselheira Socorro Ramos passou a palavra a mim que dei os seguintes 

esclarecimentos: a eleição vai ser realizada no dia 15 de dezembro de 2016 na Casa dos 

Conselhos Municipais, mas somente em fevereiro haverá a posse, é só uma forma de 

metodologicamente fazermos os encaminhamentos, lembrando que também em 

fevereiro acaba o mandato do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e que o 

FEMADI é responsável por encaminhar a eleição das entidades da sociedade civil para 

compor o biênio 2017 a 2019.A conselheira Goreth Bandeira informa que a Unidade de 

Saúde Clodomir Pinheiro Costa no bairro do Anjo da Guarda será o Centro de 

Referência do Hiper Dia e que a Unidade de Saúde do Bequimão é a referência para 

Diabetes e que de janeiro a julho já houveram 179 casos de amputações em pé 

diabéticos, e que há um fluxo de atendimento para evitar esse procedimento, mas o que 

muito contribui para isso é a não aceitação da doença e a desinformação dos pacientes e 

familiares. A conselheira Socorro Ramos faz algumas considerações como é o caso do 

CAISI que vai passar a ser a referência para o Centro de Referência Regionalizado de 

Saúde do Idoso, e que hoje precisa urgentemente ser redimensionado em seu 

atendimento, para tanto é necessário uma visita de fiscalização, para que seja feito um 

diagnóstico e encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito reeleito Edvaldo Holanda 

Júnior e informá-lo sobre o Centro de Referência Regionalizado de Saúde do Idoso, 

sendo uma ação conjunta do CMDI, Comitê de Valorização da Pessoa Idosa e da 
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Promotoria do Idoso. Os conselheiros concordam com a proposição e que seja feita a 

convocação por meio de resolução do CMDI e encaminhado aos órgãos convocados. Na 

proposição os conselheiros também referendam e aprovam uma resolução para solicitar 

do Prefeito uma reunião de trabalho, com data a ser acordada pelo cerimonial e o CMDI 

e socializada com os demais conselheiros. Sobre o Fundo Municipal do Idoso, dia 21 de 

novembro às 9h na SEMCAS haverá a reunião com a equipe das três Secretarias 

responsáveis pela organização do fundo: Secretaria Municipal da Fazenda(SEFAZ), 

CMDI e SEMCAS, as pessoas que representaram o CMDI serão as Conselheiras Eslen 

Sofia Pereira Ferreira e Maria do Socorro Ramos Ferreira. No CEDIMA sobre o Fundo 

Estadual segue a dinâmica de abertura de conta e criação do CNPJ e a grande 

preocupação de perderem os  R$ 100.000,00(cem mil reais) a ser doado ate o dia 10 de 

novembro pela Fundação VALE para o fundo, pois ate apresente data ainda não foram 

realizados esses procedimentos pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos e 

Participação Popular- SEDIHPOP. A Conselheira Socorro Ramos informa que o 

Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDIMA) está articulando com os prefeitos 

da região metropolitana: Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e São Luís, uma 

reunião para tratar da gestão compartilhada do Centro de Referência Regionalizado de 

Saúde do Idoso, data a ser marcada. Informes Gerais: A imagem de Nossa Senhora 

estará hoje às 15h na Casa dos Conselhos Municipais, a conselheira Maria do Carmo 

Cutrim informa que reunião com os idosos do Santuário da Conceição e na terceira 

segunda feira de cada mês às 15h, informa também que no dia 22 de novembro às 11h 

será benção das novas vestes das Ministras da Palavra na Igreja da Sé; a conselheira 

Deury Moura informa que acontecerá, ainda sem data, a Mostra de Talentos 

Intergeracional promovido pela SEMCAS; O conselheiro Nildo Encarnação convida a 

todos os conselheiros para participar no dia 10 de dezembro do Natal dos Idosos no 

asilo de mendicidade a partir das 10h.Sem mais para o momento eu, Déborah Lopes 

Jatahy Coordenadora desse Conselho, lavro essa ata que depois de lida será assinada 

pela Vice-Presidente.     
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DO IDOSO DE SÃO LUÍS 

REALIZADA NO DIA CATORZE DE 

DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS 

 

 

Presentes: 

 
 

1. Itamar Almeida- SEMPLAN; 

2. Maria do Socorro Ramos Ferreira- CAPSI; 

3. Eliane Cristina Cantanhede Vera Cruz- AKONI; 

4. Maria Hilda Feres- AAPC; 

5. Maria José Curvelo- FEMAR; 

6. Maria Fernandes Carvalho- SEMOSP; 

7. Maria Luiza Ribeiro- SEMOSP; 

 

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, na sede da Casa 

dos Conselhos Municipais de Direito, situado à Rua da Saavedra nº 160 – Centro, às 

nove horas, deu-se início a reunião ordinária com os conselheiros acima.A Vice 

Presidente do CMDI a Sra Maria do Socorro Ramos Ferreira conduziu a reunião e 

justificou a ausência da Presidente a Sra Astemar Castro, pois a mesma se encontra 

doente. Segue pauta da reunião: Leitura da Ata da reunião anterior;  Eleição FEMADI 

biênio 2017/2019; Avaliação CMDI 2016 e Informes Gerais. Iniciamos com a leitura da 

ata da reunião anterior. A conselheira Maria Curvelo pede esclarecimento sobre o 

repasse para o fundo da Fundação Vale, e a Conselheira Socorro Ramos informa que 

essa proposição vem desde o  passado e por não termos ele operacionalizado perdemos 

sempre, tanto o municipal quanto estadual. Esse ano de 2016, já com os últimos 

encaminhamentos surge novamente a proposta, mais como os procedimentos de criação 

são recentes, não tivemos tempo hábil para recebê-lo, faltando ainda dos dois fundos o 

CNPJ e como não aceitaram instituições da Sociedade Civil, por motivo de ser 

transferência fundo a fundo. A conselheira Socorro Ramos fez um breve relato da 

reunião que aconteceu no dia 19 de novembro de 2016 da comissão gestora do fundo 

municipal no Gabinete da Secretária da SEMCAS Andreia Lauande, juntamente com 

ela, Socorro Ramos, a secretaria do CMDI a conselheira Eslen Sofia e eu, Déborah 

Jatahy Coordenadora do CMDI, onde ficou esclarecido os procedimentos para o fundo 

ser operacionalizado e as etapas que precisamos cumprir, como planejamento de 

funcionamento, já foi solicitado o CNPJ e que deve ate o final do mês de dezembro ser 

expedido pelo Ministério da Fazenda, sendo oportunamente será  marcada outra 

reunião. Passamos para a pauta da eleição do Fórum das Entidades Maranhenses de 

Defesa e Direito do Idoso (FEMADI), onde o Centro de Atenção e Promoção Social do 

Idoso lançou uma chapa com as seguintes instituições Associação dos Aposentados e 
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Pensionistas da CEMAR (AAPC), Associação Brasileira de Azheimer/ MA (ABRAz) e 

a Pastoral da Pessoa Idosa (PPI), nesse momento o Centro de Formação AKONI se 

coloca à disposição para composição. A conselheira Socorro Ramos delibera que se ate 

amanha a Pastoral da Pessoa Idosa não se manifestar com a decisão final o Centro de 

Formação AKONI será conduzido na chapa. Iniciamos a avaliação das atividades do 

CMDI. Dividimos a avaliação metodologicamente em pontos positivos, negativos e 

propostas para 2017. As conselheiras Eliane Cantanhede, Maria Jose Curvelo, Maria 

Luiza Ribeiro, Maria Fernandes avaliaram como sendo uma ano de muitas atividades, 

que gostaram muito das capacitações que empoderaram mais a sociedade civil e os 

conselheiros, da disciplina nas reuniões, o empenho da diretoria e da dinâmica, da 

confiança nos trabalhos e principalmente a frequência das reuniões. Como pontos 

negativos a falta de identificação para os conselheiros, e pediram desculpas por se 

sentido muitas vezes faltosos nas reuniões ordinárias do conselho. Os conselheiros 

foram unânimes em solicitar uma capacitação de como fazer uma fiscalização e 

monitoramento dos serviços prestados aos idosos. A conselheira Socorro Ramos 

informa que vai inserir o tema para o ano de 2017 no planejamento do CMDI. A 

conselheira Socorro ramos solicita uma moção de reconhecimento à algumas pessoas 

que ela citou como de relevância no trabalho como o idosos: Astemar Castro, por ser 

reconhecidamente uma idosa atuante, e ter conduzido nos últimos 4 (quatro) anos  a 

presidência do CMDI, Vereador José Joaquim, por ter sido o vereador que mais leis fez 

para o seguimento idoso e nesse ano ter encerrado a sua jornada como legislador 

municipal, ao FEMADI pela atuação desse Fórum dinamizando o seguimento idoso e ao 

Comitê de Valorização da Pessoa Idosa (CVPI) nas pessoas da Coordenação Lia Farah e 

Silvia Nunes, aprovada todas as moções e a plenária também sugerem que os gestores e 

seus conselheiros também devem receber a moção. Todos aprovaram por unanimidade 

as deliberações. Eu, em nome da Coordenação do CMDI agradeci a todos os presentes a 

confiança a mim depositada e aos trabalhos desenvolvidos pela equipe administrativa 

desse conselho, bem como a confiança da Diretoria Executiva ao longo desses 

mandatos. Sem mais para o momento eu, Déborah Lopes Jatahy Coordenadora desse 

Conselho, lavro essa ata que depois de lida será assinada pela Vice-Presidente.     

 

 

 

 

 

 

 

 


