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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO 
IDOSO DE SÃO LUÍS REALIZADO NO DIA 
ONZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E 
DEZESSETE. 

 
Presentes: 
 
1. Uziel de Jesus Azoubel- ABRAZ; 
2. Nildo Encarnação- Asilo de Mendicidade; 
3. Maria José Curvelo- FEMAR; 
4. Maria Luíza Ribeiro- SEMOSP; 
5. Maria Fernandes carvalho- SEMOSP; 
6. Maria Goreth Cunha Bandeira- SEMUS; 
7. Maria Hilda Feres- AAPC; 
8. Eliane Cristina Cantanhede Vera Cruz- Instituto AKONI; 
9. Maria do Socorro  Ramos Ferreira- CAPSI 
 
Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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, Eslen Sofia Ferreira Pereira, 
Deury Leitão, e Maria do Carmo Duarte Cutrim. A reunião coordenada pela Vice 
Presidente a Srª Maria do Socorro Ramos Ferreira, com a seguinte pauta a ser discutida 
e encaminhada: Leitura da Ata da reunião anterior; Plano de Ação 2017 do CMDI; Plano 
Orçamentário 2017- CMDI; Término da Gestão do CMDI 2015/2017e Informes Gerais; 
Iniciamos com o acolhimento aos presentes. Iniciamos com a dispensa da leitura da ata 
da reunião anterior, ficando para a próxima reunião e demos inicio a pauta da reunião, 
sobre o Plano de Ação de 2017 do CMDI, a Sra. Socorro Ramos coloca a todos a 
necessidade de se fazer uma comissão para fazermos uma minuta do Plano de Ação 
para ser aprovada na próxima reunião ordinária do CMDI, pois a cada ano novas 
perspectivas devem ser trabalhadas e com a criação do Fundo Municipal do Idoso é 
necessário que se reveja todo o planejamento não só das ações e o planejamento 
orçamentário, ficando para o dia 18 de janeiro de 2017 às 9h na sede do CMDI a 
reunião da comissão composta pelos conselheiros: Maria Fernandes, Luiza Ribeiro, 
Maria José Curvelo, Goreth Bandeira, Sofia Pereira, Socorro Ramos. Quanto ao Plano 
Orçamentário do CMDI 2017, informei e repassei aos presentes a minuta que já foi 
feito pela Coordenação, todos aprovaram. Informei que essa minuta já foi 
encaminhada para a SEMCAS, pois mandamos para apreciação mediante a 
disponibilidade de orçamento destinado aos Conselhos pela SEMFAZ. O valor orçado 
para 2017 é de R$ 87.040,00 (oitenta sete mil e quarenta reais). Quanto ao item da 
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pauta referente ao término da gestão do CMDI, a Srª Socorro Ramos informou que está 
se dará em 26 de fevereiro de 2017. Informou que o Fórum das Entidades 
Maranhenses de Defesa e Direito do Idoso (FEMADI)  já realizou a eleição de sua nova 
gestão para 2017/2019 e que as entidades eleitas para compor a Coordenação foram: 
Centro de Atenção e Promoção Social do Idoso- (CAPSI); Associação Nacional de 
Gerontologia Seção MA; Associação dos Aposentados e Pensionista da CEMAR (AAPC) 
e Instituto AKONI, que elegerão entre seus pares as respectivas pessoas para as 
funções de Coordenador Geral, Vice Coordenador, 1º Secretária e 2ª Secretária. Fica 
ainda sob a responsabilidade da atual gestão do FEMADI a eleição das entidades da 
sociedade civil para compor o pleito do CMDI para o biênio 2017/2019. A Srª Socorro 
ramos entrega aos presentes à minuta do ofício que será endereçado ao FEMADI para 
ressalvas se necessário. A conselheira Eliane Cantanhede sugere que possamos incluir 
nas representações as Universidades e faculdades, a Conselheira Socorro Ramos 
também ressalva a representação do seguimento LGBT. Fica então deliberado que 
deverá ser alterado a representação das entidades da sociedade civil, para abranger 
mais entidades de diversas políticas com transversalidade no seguimento da pessoa 
idosa, de acordo com esses novos itens assim ficam propostos: 03 (três) representantes 
de entidades de atendimento ao idoso; 02 (dois) representantes de entidades de 
organizações de idoso; 03 (três) representantes de entidades da política de promoção 
da equidade e 01 (um) representante de entidade de Conselhos de Classe. A 
conselheira Socorro Ramos informa que o relatório das atividades do CMDI deverá ser 
entregue oficialmente ao Prefeito e ao órgão mantenedor do CMDI, Quanto as moções 
aos gestores da sociedade civil estas já estão sendo entregues, eu informo que junto ao 
ofício das moções foram encaminhados as frequências dos conselheiros da sociedade 
civil do ano de 2016. Faltando entregar a do FEMADI e o da Sra. Astemar Castro, 
Presidente do CMDI. A conselheira Socorro Ramos informa que estamos no aguardo 
dos nomes dos novos gestores municipais para encaminhar as solicitações de 
ratificações ou alterações dos nomes dos conselheiros, bem como a frequência dos 
mesmos, o conselheiro Uziel solicita que encaminhemos sem nome, fazendo referência 
apenas a Secretaria, a Conselheira Socorro Ramos assim como eu, informamos que é 
necessário o comprometimento desses gestores e que achamos melhor nominá-los. 
Fica então deliberado quer aguardemos os nomes oficias dos gestores e que o CMDI 
deve enviar um ofício a Secretaria Municipal de Governo (SEMGOV) solicitando que 
nos seja enviado com brevidade essa relação. Foi informado aos conselheiros 
presentes que será enviado por e-mail o Relatório e Atas referentes ao ano 2016. A 
Conselheira Socorro Ramos informa que já foi realizado no dia 19 de dezembro de 2016 
uma reunião da comissão do Fundo Municipal do Idoso no gabinete da Secretária da 
SEMCAS a Srª Andrea Lauande para delibera sobre os encaminhamentos para efetivar 
o Fundo, participou dessa reunião a Srª…… que nos informou na época que já tinha 
sido solicitado o CNPJ para o Ministério da Fazenda e já estava contando o prazo para 
receber, a Conselheira Sofia Pereira já informou que o CNPJ já saiu e agora estão no 
processo de abrir a conta-corrente com os nomes dos ordenadores de despesas. 
Informes gerais: A conselheira Goreth Bandeira informa sobre o Plano de Referência do 
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Diabético que será montado um fluxograma onde o idoso não passe pela Central de 
marcação de Consulta (CEMARC), pois haverá uma equipe multiprofissional para 
atendê-lo e este Hospital de Referência será na área Itaqui Bacanga, que está sendo 
ampliado em uma reforma realizada em parceria com a Vale, contara co 20 (vinte ) 
salas e um consultório para o paciente insulínico diabético. A conselheira Socorro 
Ramos informa que na ultima reunião do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso 
(CEDIMA) eu fui conduzida ao cargo de Vive Presidente. 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 REALIZADO NO DIA 
QUINZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 
DEZESSETE. 

 
Presentes: 
 

1. Uziel de Jesus Azoubel- ABRAZ; 
2. Maria do Socorro Ramos Ferreira- CAPSI; 
3. Itamar Almeida- SEMPLAN; 
4. Maria José Curvelo- FEMAR; 
5. Maria Fernandes Carvalho- SEMOSP; 
6. Nazareth Garcês- SEMCAS; 
7. Eslen Sofia Ferreira Pereira- ABRAZ; 

 
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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 Carmo Cutrim, Maria 
Luiza Ribeiro. A reunião foi coordenada pela Vice Presidente  a Srª Maria do Socorro 
Ramos Ferreira, com a seguinte pauta a ser discutida e encaminhada: Leitura das Ata das 
reuniões anteriores referente ao mês de dezembro de 2016 e janeiro de 2017; Resultado 
Final das Entidades eleitas da Sociedade Civil par a gestão 2017/2019 do CMDI realizada 
pelo Fórum das Entidades Maranhenses de Defesa e Direito do Idoso (FEMADI); 
Recomendação do Curso de Especialização de Gerontologia do Instituto de Ensino 
Superior do Maranhão (IESMA); Recomendação para a Associação Nacional de 
Gerontologia(ANG) Secção Maranhão para regularizar o Curso de Cuidador para a Pessoa 
Idosa; Recomendação a UFMA para realização do curso de Autos Cuidados  e Informes 
Gerais. Iniciamos com o acolhimento a todos os presentes e depois iniciamos a leitura das 
atas que foram lidas e aprovadas sem ressalvas. Logo após lemos ata de eleição do 
resultado final das Entidades eleitas da Sociedade Civil par a gestão 2017/2019 do CMDI 
realizada pelo Fórum das Entidades Maranhenses de Defesa e Direito do Idoso (FEMADI) 
que assim será constituído:  
a) 03(três) representantes de entidades de atendimento ao idoso; 
1- Asilo de Mendicidade São Luís; 
2- Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade (ABCMI); 
3-Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEMAR (AAPC); 
b) 02(dois) representantes de entidades de organização de idosos; 
1- Centro de Apoio e Promoção Social do Idoso (CAPSI); 
2-Instituto Sócio Educacional Jesuína (INSEJ);  
c) 03(três) representantes de entidades da política de promoção da equidade;  
1- Associação Brasileira de Alzheimer do Maranhão (ABRAZ); 
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2- Centro de Formação para a Cidadania AKONI;  
3- Associação Nacional de Gerontologia Secção Maranhão (ANG);  
d) 01(uma) representante de entidade de conselhos de classe; 
01- Conselho Regional de Psicologia do Maranhão (CRP); 
A Conselheira Socorro Ramos ressalta a importância dessa gestão do FEMADI que 
também finda no dia 22 de fevereiro do ano em curso e a forma como contribuiu para 
o fortalecimento da sociedade civil, solicita para registro em ata da relevante 
contribuição da Coordenadora Geral e o reconhecimento de notório saber e 
experiência na condução desse trabalho. A conselheira Itamar Almeida ressalta a 
importância de ser conselheira, pois o seu gestor da Secretária municipal de 
Desenvolvimento e Planejamento(SEMPLAN) o Sr. José Cursino já solicitou da mesma 
um pequeno relato das atribuições da conselheira e sua atuação, o que o mesmo ficou 
surpreendido da quantidade de ações desenvolvidas  por esse Conselho. A Conselheira 
Socorro Ramos fez um breve histórico do Centro de Referencia Regionalizado da Saúde 
do Idoso para que os presentes pudessem compreender que  a parte de articulação 
técnica para a concretude do referido Centro esta sendo realizada pelo seguimento, e 
segue paralelo ao movimento político que esta sendo articulado mediante a assinatura 
do Decreto de criação do Centro,  para poder destinar verbas e iniciar a reforma do 
espaço que será realizado, CSU da COHAB, precisando desse decreto assinado e que o 
mesmo já se encontra no gabinete do governador e que com brevidade, assim 
aguardamos, será assinado. A Conselheira Socorro Ramos solicita da representante da 
SEMCAS a conselheira Nazareth Garcês que leve o nosso pedido de intervenção a 
secretaria Andrea Lauande da Secretaria Municipal da Criança e assistência Social 
(SEMCAS), de um agendamento com o Prefeito Edvaldo Holanda, pois já fizemos várias 
tentativas e o  mesmo nunca recebeu o movimento, para que possamos informar da 
relevância de se ter esse Centro em nossa cidade, principalmente no que se refere a 
questão da referencia e contra referencia pois segundo o protocolo de acesso, que já 
foi construído pela Secretaria  Estadual de Saúde(SES) e parceiros, o Centro Integral da 
Saúde do Idoso (CAISI) será de extrema importância para se encaminhar o idoso para o 
atendimento no Centro. Esse encontro visara uma nova dinâmica nas atividades do 
CAISI e uma reestruturação nos serviços, bem como o Mapeamento dos serviços 
prestados ao idoso na saúde que esta sendo realizado pela UFMA e parceiro, sob a 
coordenação do Prof. Ms Rafael Lima. Seguindo a pauta as duas recomendações do 
CMDI, quanto a Recomendação do Curso de Especialização de Gerontologia do 
Instituto de Ensino Superior do Maranhão (IESMA), a conselheira Socorro Ramos 
ressalta que de extrema importância que seja rearticulado o curso, pois esses 
profissionais para o centro, terão que ter essa especialidade, fica então aprovada essa 
recomendação juntamente com o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDIMA), e 
quanto a recomendação para a Associação Nacional de Gerontologia do Maranhão faz-
se pertinente pois os cursos de cuidadores que são realizados no Maranhão não são 
padronizados, cada um tem uma carga horária, tem disciplinas diversas e  não termos 
às vezes assuntos que são extremamente relevantes para se trabalhar o contexto da 
pessoa idosa, sendo assim como eu informei aos presentes, no Estado do Rio de 
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Janeiro, na ultima reunião Nacional dos Fóruns Nacionais da Pessoa Idosa,que 
aconteceu em dezembro de 2016,  a ANG do Rio de janeiro é que tem essa 
responsabilidade de fazer esse curso e de autorizar com um currículo básico 
obrigatório que devem conter e mesmo não sendo a ANG a fazer o curso tem que ter a 
certificação de autorização da instituição, sendo a instituição pública ou privada, bem 
como também que seja encaminhado uma recomendação para o Curso de 
Enfermagem da UFMA para a realização do Curso de Auto Cuidados, pois há uma 
demanda que solicita, por não termos quórum de deliberação de recomendação, os 
conselheiros presentes sugerem que essas recomendações possam sair em parceria 
com o CEDIMA, ficando aprovadas pelos presentes, seguirá por meio de oficio essas 
solicitações. A Conselheira Socorro Ramos informa aos presentes que já estamos 
organizando a Semana de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa e já temos 
o convite através do CEDIMA para participar de uma reunião articulada pela Secretaria 
Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) com o Coordenador 
de Planejamento da Corregedoria do Tribunal de Justiça o juiz Dr. Gadiston Cutrim, 
onde o mesmo seguindo o protocolo do Pacto para um Envelhecimento Saudável e 
reviu as atribuições e solicitou participar das atividades com algumas ações a serem 
realizadas apelo Tribunal de Justiça como: a realização de um mutirão para dar 
celeridade aos processos que tenham idosos nas solicitações e nos informou que pela 
sua relação tem 115.028 (cento e quinze mil e vinte e oito) processos de idosos 
tramitando. Outra ação é a realização de um Seminário para os servidores do Tribunal 
sobre a Rede de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa, também ficou de verificar, depois 
de termos o informado sobre a questão dos fundos municipal de São Luís e estadual, se 
não poderíamos rever a destinação que já contam em lei em causas ganhas para a 
pessoa idosa, do percentual a ser destinado, pois antes não havia onde depositar, 
agora já é uma realidade. A conselheira Nazareth Garcez e o Conselheiro Uziel Azoubel 
ressaltaram que seria interessante ter um espaço também para se falar da 
responsabilidade da família nesse processo, que no seminário pudesse ter essa fala, 
garantindo que é da responsabilidade da família ficar com seu idoso. Foi aprovada essa 
proposta que deverá ser encaminhada nas reuniões da programação do referido 
evento. A conselheira Socorro Ramos informa que tivemos a visita no dia 06 de 
fevereiro às 15h,  do legislador o Vereador Umbelino que veio conhecer a Casa dos 
Conselhos Municipais,  também tivemos a presença no dia 10 de fevereiro ás 9h a 
presença da TV Assembleia que veio fazer uma matéria sobre a Casa dos Conselhos 
Municipais. 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 REALIZADO NO DIA 
DEZESSETE DE MAIO DE DOIS MIL E 
DEZESSETE. 

 
Presentes: 
 

1. Eslen Sofia Ferreira Pereira- SEMCAS; 
2. Maria de Fátima Pires de Carvalho- CAPSI; 
3. Isabel Gonzalez Lopizic- ANG; 
4. Maria Fernandes Carvalho- SEMOSP; 
5. Lucia Tereza Rabelo de França- AAPC; 
6. Itamar Almeida- SEMPLAN; 
7. Uziel de Jesus Azoubel- ABRAZ; 
8. Salima Aboud Santos- IPAM; 
9. Maria Luiza Ribeiro- SEMOSP; 
10. Gislenaldo Machado Moreira- SECULT; 
11. Maria Goreth Cunha Bandeira- SEMUS; 
12. José André Pessoa Ramos- SEMED; 
13. Marizete Saraiva de Menezes- SEMED; 
14. Vera Araújo Jordão- ANG; 
15. Cristiane Viegas Santos- SETUR; 
16. Maria de Nazareth Garcês Sousa Oliveira- SEMCAS; 
17. Maria da Conceição Alves Araújo- Asilo de Mendicidade; 
18. Valdenir Estevão Castro- AAPC; 
19. Astemar do Perpetuo Socorro Conceição Castro- ABCMI; 
20. Maria do Socorro Ramos Ferreira- CAPSI; 
21. Maria de Guadalupe Furtado Barros- CEDIMA; 
22. Lia Farah- SEMUS; 
23. João Alberto Belfort de Moraes Rego- SEPLAN; 
24. Nildo Pereira da Encarnação- Asilo de Mendicidade; 
25. Eliane Cristina Cantanhede Vera Cruz- AKONI; 
26. Ana Lúcia Azoubel Helal- ABRAZ; 

 
Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, 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 a posse dos conselheiros da 
sociedade civil e poder público, acima citados, e convidados como a Sra. Maria de 
Guadalupe Furtado Barros presidente do Conselho Estadual dos Diretos do Idoso ( 
CEDIMA) e a Sra. Lucia Tereza Rabelo de França representante da Associação dos 
Aposentados e Pensionista da CEMAR (AAPC) e eleição da diretoria executiva biênio 
2017/2019. Eu, Déborah Lopes Jatahy, coordenadora desse Conselho iniciei dando as 
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boas vindas aos presentes e ressaltando que para esse ato foram convidados 
representantes do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDIMA), aqui 
representado pela sua Presidente a Sra. Maria de Guadalupe Furtado Barros e da 
Promotoria do Idoso, que não se fez representar, para dar posse aos conselheiros e 
acompanhar conforme Estatuto do Idoso, a Lei de criação do CMDI  nº 3.397 de 26 de 
julho de 1995 e alterado pela Lei nº 4.847 de 07 de agosto de 2007 e Regimento 
Interno, a eleição da Diretoria Executiva. Iniciamos com a colocação do meu nome 
para o cargo de Coordenadora do CMDI para apreciação dos conselheiros, na 
perspectiva de continuação ou não para o mesmo e ressaltando que esse é um cargo 
de confiança no Conselho. Logo após iniciei leitura da lei de criação do CMDI no 
Capitulo III DOS MEMBROS no Art. 4º, §1º e §2º, os Art. 5ºe 6ª e Parágrafo Único. Logo 
após passamos a palavra para a Presidente do CEDIMA a Sra. Maria de Guadalupe 
Furtado Barros, que fez uma breve ressalva das atividades do CMDI e agradecendo a 
Diretoria e conselheiros da gestão anterior pelo empenho nas atividades desenvolvidas 
no município de São Luís. A Diretoria representada pela Sra. Astemar do Perpetuo 
Socorro Conceição Castro que exercia o Cargo de Presidente e a Sra. Maria do Socorro 
Ramos Ferreira que exercia o cargo de Vice Presidente, agradeceram a todos a 
confiança depositada e desejou sucesso a nova Diretoria, bem como que os mesmos 
defiram o nome da atual coordenadora para continuar exercendo a função de 
Coordenadora do CMDI. A Sra. Guadalupe Barros nominou cada conselheiro da 
sociedade civil e poder publico para se apresentarem e assinarem o termo de posse. 
Foi então lida por mim a única chapa para eleição, obedecendo a alternância de poder, 
sendo esse biênio com a representação do poder público, apresentada pela 
conselheira Eslen Sofia Ferreira Pereira representante da Secretária municipal da 
criança e assistência Social (SEMCAS) com a seguinte composição: Eslen Sofia Ferreira 
Pereira como Presidente; Maria Goreth Cunha Bandeira, representante da Secretaria 
Municipal de Saúde (SEMUS); Secretária: Eliane Cristina Cantanhede Vera Cruz- AKONI; 
Tesoureiro: Valdenir Estevão Castro- da Associação dos Aposentados e Pensionistas da 
CEMAR ( AAPC). Os representantes se apresentaram e se colocaram para a plenária na 
intenção das suas propostas. Depois disso, foi perguntado por mim se teria outra 
chapa a se apresentar e não houve manifestação. Foi colocado em votação e somente 
uma abstinência da Sra. Vera Jordão, dessa forma ficou eleita a chapa apresentada 
para Diretoria Executiva do CMDI biênio 2017/2019. Após a eleição da Diretora 
tivemos a fala da Presidente Eslen Sofia, da Vice Presidente Maria Goreth Cunha 
Bandeira que agradeceram a confiança e ressaltou que também tem um novo desafio, 
pois assume a Diretoria do Centro de Atenção Integral a Saúde do Idoso (CAISI) que 
deve ser reestruturado. Tivemos falas de agradecimentos e votos de sucesso como da 
Conselheira Maria de Nazareth Garcês e Sousa Oliveira, Secretária Adjunta da SEMCAS, 
que em nome da Secretária da SEMCAS Andrea Carla Ewerton Lauande, reintera a 
parceria com esse conselho e ressalta a escolha da conselheira Eslen Sofia para 
Presidente como profissional e o seu comprometimento na causa da pessoa idosa, 
bem como os demais conselheiros e diretoria. Tivemos também as fala do conselheiro 
José André Pessoa 
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 Ramos representante da SEMED que agradece a confiança depositada nesse pleito e 
também coloca como futuro  parceiro o Rotary Clube para desenvolver atividades para 
o seguimento da pessoa idosa. O conselheiro Nildo Pereira da Encarnação do Asilo de 
mendicidade que ressalta que o Asilo esteve sempre representado no CMDI e agradece 
a todos que participaram da comemoração dos 90 anos de existência do Asilo de 
Mendicidade. A conselheira Lia Farah representante da SEMUS também ressalta o 
pleito e agradece a confiança e também ressalta o Comitê de Valorização da Pessoa 
Idosa, no qual também Coordena, para continuar essa parceria. O conselheiro Valdenir, 
que assume na diretoria o cargo de Tesoureiro, agradece a lembrança do seu nome 
para exercer esse cargo e agradece aos conselheiros e ressalta que a AAPC está à 
disposição para as realizações das atividades do CMDI. Depois de todas as explanações 
os conselheiros destacam a minha permanência na Coordenação do CMDI e nesse 
momento apresento os servidores do CMDI a todos os conselheiros presentes: 
Demerval Neto, Miriã Inojosa, Maria Zoza, Leticia Jansen e Ribamar Portela que esta 
em licença.  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 REALIZADO NO DIA 

VINTE E UM DE JUNHO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE. 

 

Presentes: 

 

1. Eslen Sofia Ferreira Pereira- SEMCAS; 

2. Maria Fernandes Carvalho- SEMOSP; 

3. Maria Goreth Cunha Bandeira- SEMUS; 

4. Marizete Saraiva de Menezes- SEMED; 

5. Vera Araújo Jordão- ANG; 

6. Valdenir Estevão Castro- AAPC; 

7. Lia Farah- SEMUS; 

8. Eliane Cristina Cantanhede Vera Cruz- AKONI; 

9. Nildo Encarnação – Asilo de Mendicidade; 

10. Francinete Alves- Instituto Jesuína 

11. Francineide Alves Araújo- Instituto  Jesuína 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, na sede do Centro 

Integrado de Atenção a Saúde do Idoso (CAISI), situado Rua Salvador Oliveira Qd. N 

Casa 12 Sítio Leal às nove horas, deu-se início a reunião ordinária desse conselho com 

os conselheiros acima citados, e a convidada a Sra. Lucia Tereza Rabelo de França, 

membro da Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEMAR (AAPC) e a seguinte 

pauta a ser discutida e encaminhada: Leitura da Ata da reunião anterior; Calendário de 

reunião ordinária; Minuta de alteração da lei do CMDI; Minuta de alteração do 

Regimento Interno do CMDI; Propostas para Conferencia Livre da Saúde da Mulher 

Idosa e Informes Gerais. A Presidente Sofia Lisboa iniciou com a leitura da pauta. O 

primeiro item diz respeito ao calendário de reuniões e os presentes concordaram que 

deve permanecer o mesmo. Ficando então deliberado que as reuniões ordinárias do 

CMDI se darão na segunda quarta feira de cada mês, no horário das 9h em primeira 

convocação e 9h30 em segunda convocação. Quanto às minutas foram lidas e os 

conselheiros presentes fizeram algumas sugestões como a criação de uma Campanha 

que poderia ser realizada pelos jovens da rede pública municipal de educação para 

criação de uma nova logomarca, quanto às alterações foram dirimidas as dúvidas dos 
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presentes, só que poderão ser encaminhada quando tivermos corum na assembleia, 

ficando para aproxima reunião ordinária do CMDI repetir na pauta. A vice Presidente 

Goreth Bandeira ressalva que quanto à questão das Propostas para Conferencia Livre 

da Saúde da Mulher Idosa, em reunião de Diretoria realizada em no dia 14 de junho, foi 

deliberada que o CAISI poderia organizar juntamente com a coordenação do Comitê de 

Valorização da Pessoa Idosa (CVPI) nas pessoas de sua representantes coordenadoras 

Drª Lia Farah e Drª Silvia Nunes, juntamente com o grupo de idosas do CAISI, as 

proposta para serem encaminhadas para o Conselho Estadual da Mulher. Solicitou aos 

conselheiros presentes que façam a avaliação das propostas, que foram lidas, pois o 

prazo e até hoje, sendo esse encaminhamento realizado pelo Conselho Municipal dos 

Direitos do Idoso (CMDI). Os representantes do CMDI já inscritos: Demerval Neto 

(Psicólogo), a estagiária Elizabeth Araújo e a Vice Presidente Goreth Bandeira. A 

presidente também deixou a avaliação da Semana de Enfrentamento à Violência 

Contra a Pessoa Idosa para ser realizada na próxima reunião ordinária. 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 REALIZADO NO DIA 

DOZE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

Presentes: 

 

1. Eslen Sofia Ferreira Pereira- SEMCAS; 

2. Maria Fernandes Carvalho- SEMOSP; 

3. Marizete Saraiva de Menezes- SEMED; 

4. Lia Farah- SEMUS; 

5. Eliane Cristina Cantanhede Vera Cruz- AKONI; 

6. Maria do Socorro Ramos Ferreira – CAPSI; 

7. Ana Lúcia Azoubel Helal (CRP); 

 

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, 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 tendo 

como convidada a Sra. Lucia Tereza Rabelo de França a seguinte pauta para ser 

discutida e encaminhada: Leitura da Ata da reunião dos meses de maio e junho de 

2017; Aprovação das minutas da Lei de alteração do CMDI e do Regimento Interno do 

CMDI; Avaliação da Semana de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa e 

Informe Geral. A reunião começou com as boas vindas da Presidente Eslen Sofia Lisboa. 

Encaminhamos conforme a pauta: leitura da pauta e passamos para a leitura das Atas 

referente aos meses de maio e junho de 2017, sem ressalvas da plenária. A Presidente 

ressaltou que mesmo sem Corum, seria por aprovação simples as alterações tanto da 

Lei do CMDI quanto do Regimento Interno, justifica a sugestão de alteração, pois o 

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso já foi regulamentado e com isso temos que 

adequar tanto a Lei quanto o regimento Interno do CMDI, que já tinha sido lido e 

discutido na reunião anterior não havendo necessidade de fazê-lo novamente. A 

conselheira Socorro Ramos era a única entre os presentes na plenária que não se 

encontrava na reunião passada, mas já tinha sido consultadas sobre as alterações e fez 

uma sugestão de alteração na minuta da Lei do CMDI, que se possível fosse 

acrescentado a política de urbanização e habitação  desenvolvida pela Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMURH) e também não colocássemos as 

discriminações da classificação da sociedade civil, somente fosse colocado o número 
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de representantes que são 11 (onze). Todos os presentes acataram a proposta e assim 

ficam deliberadas e provadas as alterações que serão encaminhadas para publicação. 

Foram lidas as propostas que foram encaminhadas para a Conferência Metropolitana 

da Mulher, com recorte na mulher idosa que foi realizada no dia 23 de junho de 2017, 

tendo como representes a estagiária de Serviço Social/Faculdade Pitágoras Elizabeth 

Araujo e a vice Presidente do CMDI a Sra. Goreth Bandeira. Nessa conferência tivemos 

a eleição das idosas: Marinete Nogueira Lopes e Pedra do Socorro Silva Ferreira como 

delegadas titulares e a Sra. Fátima Regina Almeida como suplente, para a Conferência 

Estadual da Saúde da Mulher que foi realizada no dia 27 de junho de 2017 na 

Universidade Federal do Maranhão /UFMA, representando o seguimento da mulher 

idosa. A conselheira Eliane Cantanhede nos informou que na Conferência dos 

Trabalhadores da Saúde teve a fala de uma técnica de enfermagem que ressaltou a 

ausência de um curso para os profissionais no atendimento com a pessoa idosa. A 

conselheira Socorro Ramos nos informa que o Instituto de Ensino Superior (IESMA) não 

abriu mais a pós-graduação em gerontologia e que a faculdade LABORO oferece uma 

pós de Saúde do Idoso, e só tem essa. A conselheira Socorro Ramos sugere que o CMDI 

faça uma visita oficial ao IESMA e que se articule a reativação da Pós Graduação em 

Gerontologia. Iniciamos a avaliação da Semana de Enfrentamento à Violência 

desenvolvida pela Defensoria Publica/ CIAPVI, em que fomos parceiro. A conselheira 

Socorro Ramos ressaltou que dos últimos anos foi a mais significativa, começando pelo 

tema “O IDOSO PEDE PASSAGEM” que sugeria vários tipos de passagens, não só de 

transporte. Tivemos uma grande participação dos idosos e vários lugares realizaram 

atividades. A conselheira também resaltou que deveríamos repensar a ação da 

panfletagem.  Ressalta que sugeriu no Conselho Estadual dos Diretos do Idoso e o faria 

aqui novamente para que fosse realizada uma devolutiva a impressa, que pudéssemos 

quantificar as nossas ações assim também socializarmos a rede, pois quando há um 

caso de violação de diretos eles lançam a mão de fatos e não retornam para saber 

como se deu o fato e se o mesmo teve encaminhamentos e resolutividade. A 

Defensoria Pública do Estado (DPE) através do CIAPI já foi informada desse 

encaminhamento e já vai haver encaminhamentos para se realizar essa atividade, pois 

a agenda dessa Semana de Enfrentamento à Violência e realizada por eles. A 

conselheira Ana Lúcia Azoubel Helal informa como parte das visitas que iniciaremos a 

todas as entidades da Rede de Defesa e direito a Pessoa Idosa, o Presidente Geral de 

Justiça (TGJ) Dr. Cleones... vai receber as representações do CEDIMA, ABRAZ, Fórum 

das Entidades Maranhenses de Defesa e Direito da Pessoa Idosa (FEMADI) e DPE/ 

CIAPVI, no dia 17 de julho às 12h no TGJ. A conselheira Maria Fernandes ressalta a 

integração maior dos conselheiros e a presença dos mesmos nas atividades realizadas 
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pela Rede, e informa da palestra que foi realizada no Posto de Saúde Salomão Fiquene 

no Bairro COHATRAC em que ela foi representado o CMDI junto com a conselheira Lia 

Farah, que naquele ato estava como Coordenadora do Comitê de Valorização da Pessoa 

Idosa (CVPI). Eu informei do evento promovido pela FETAEMA da Secretaria dos 

Trabalhadores  Rurais Idosos e Idosas que acontece todos os anos e que foi realizado 

no dia 11 de junho na sede da FETAEMA, a nossa convidada a Sra. Lucia Tereza Rabelo 

de França que também participou e que avaliou como muito boa, eu ressaltei que 

sendo essa a terceira edição do evento o número de participante foi pouca. 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 REALIZADO NO DIA 

NOVE DE AGOSTO DE AGOSTO DE DOIS MIL 

E DEZESSETE. 

 

Presentes: 

 

1. Eslen Sofia Ferreira Pereira- SEMCAS; 

2. Maria Goreth Cunha Bandeira- SEMUS; 

3. Itamar Morais de Almeida- SEPLAN; 

4. Lenir Pereira dos Santos Oliveira- SECULT; 

5. Valdeni Estevão Castro- AAPC; 

6. Francinete Alves- INSEJ; 

7. Francineide Alves Araújo- INSEJ; 

8. Jéssica Ferreira Goulart Coelho- CRP; 

9. Maria Lúcia Ribeiro- SEMOSP; 

10. Marizete Saraiva de Menezes- SEMED; 

11. Astemar do Perpetuo Socorro Conceição Castro- ABCMI/MA; 

12. Maria da Conceição Alves Araújo- Asilo de Mendicidade; 

13. Maria Arcanja de Carvalho- SMTT; 

14. Maria do Socorro Ramos Ferreira- CAPSI; 

 

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 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 a presença 

das estagiarias do Curso de Serviço Social da Faculdade Pitágoras da Casa dos 

Conselhos Municipais: Laura Helena Carvalho dos Santos e Bianca Karla da Conceição 

dos Santos. Com a seguinte ata para ser discutida e  encaminhada: Leitura da Ata da 

reunião do mês anterior : Leitura da Lei 13.466 de 13 de julho de 2017;Visita a todas as 

instituições da Rede Maranhense de Defesa e Direito do Idoso; Resolução para a 

Secretária Municipal de Saúde sobre a instalação do Centro Regionalizado de Saúde do 

Idoso; Seminário da RENADI/ MA; Avaliação da 12ª Conferência Municipal de 

Assistência Social- São Luís; Planejamento das Ações do Fundo Municipal da Pessoa 

Idosa de São Luis/ MA; Informes Gerais. Iniciamos com a acolhida pela Presidente Eslen 

Sofia e da Vice Presidente Goreth Bandeira. Iniciamos com a leitura da ata que foi 

aprovada sem ressalvas. A Presidente solicita a leitura da Lei 13.466 de 13 de julho de 
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2017 que preconiza o atendimento prioritário especial as pessoas, maiores de oitenta 

anos, que foi encaminhada pela Conselheira Jessica Coelho que ressaltou que devemos 

ficar atentos as questões das urgências nos hospitais que somente nesse caso é de 

acordo com o grau de urgência do paciente em relação à idade e esses em relação aos 

que preconiza o Estatuto do Idoso que são todos acima de 60 (sessenta) anos. Os 

conselheiros Valdenir Castro, Francineide Araújo, Astemar Castro e Socorro Ramos 

ressaltaram que com essa lei fizemos a prioridade da prioridade, causando talvez até 

brigas entre as pessoas idosas em locais públicos. A Conselheira Arcangela Carvalho 

ressalta que temos que apelar para a sensibilidade da comunidade e familiares. A 

Conselheira Jessica Coelho ressalta que temos que ter uma ação metodológica para se 

fazer nas atividades de fiscalização. A Presidente então acata uma sugestão de se criar 

uma Comissão de Fiscalização, aprovada pela assembleia, para ser disponibilizada para 

que possa acompanhar o PROCON nas fiscalizações e autuações nas questões 

pertinentes a pessoa idosa. Fica então deliberada a comissão formada pelos seguintes 

conselheiros: Francineide Araújo, Itamar Morais e Goreth Bandeira. Oficio será 

encaminhado ao Presidente do PROCON o Senhor Duarte Junior. A Presidente passa 

para o segundo ponto da  pauta que é a realização das visitas institucionais que até já 

foi iniciada com a audiência que tivemos no dia 17 de agosto de 2017 com o Presidente 

do Tribunal Geral de Justiça Desembargador Cleones Carvalho Cunha, agendado pela 

conselheira Ana Lucia Azoubel Helal, onde a Rede de Defesa e Proteção do Idoso se fez 

presente com a entrega do Pacto pelo Envelhecimento Ativo para que o mesmo 

tomasse conhecimento das propostas que são e as que serão desenvolvidas. Uma das 

ações que reivindicamos foi à efetivação Vara do Idoso. Sabemos que os processos que 

envolvem a pessoa idosa são direcionas para 8ª Vara Criminal, cuja titular é Dra Oriana 

Gomes, que para a Rede é fundamental a sua ação e sua sensibilidade no trato com os 

casos da pessoa idosa, mas precisamos definir uma especifica, até porque no espaço 

onde vai funcionar o Centro......... a intenção é que exista essa Vara funcionando , como 

demais órgãos de defesa e proteção da pessoa idosa fazendo a otimização do local para 

receber o idoso de forma integral, nos moldes do que vem a ser a Casa da Mulher 

Brasileira. Esse cronograma das demais visitas vai ser realizado pelo Conselho Estadual 

dos Diretos do Idoso (CEDIMA) e pela Promotoria Especializada do idoso, o CEDIMA 

ainda irá fazer esse cronograma e quando estiver pronto será socializado com os 

demais conselheiros. As Conselheiras Astemar castro, Itamar Morais e Francinete 

Araújo ressaltam a importância de se sensibilizar essa rede para que possam inclusive 

se conhecerem.  Informo à assembleia que o I Encontro da RENADI/MA será no dia 03 

de outubro de 2017 na OAB/MA no período da tarde e que temos o mês de setembro 

inteiro para fazer as visitas e montar a programação desse dia, que esta sendo 
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organizado pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP). A 

conselheira Francinete Alves ressalta o quanto fez diferença na sua comunidade ser do 

Conselho, as pessoas se sentem intimidadas e passaram ter mais respeito com os 

idosos. A Conselheira Arcangela de Carvalho fez uma denuncia que os familiares dos 

idosos que possuem passe livre, também querem passe livre e muito desses idosos 

tem condições de andarem sozinhos, isso tem causado muito conflito na retirada desse 

direito. A presidente ressalta que é para aplicar a lei, não tem favoritismo e deixar claro 

qual a necessidade desse cartão para acompanhante.  A terceira pauta é sobre a 

mudança de gestor da Secretaria Municipal da Saúde, assumi o Sr. Luiz Carlos de 

Assunção Lula Fylho. Fica deliberado por uma solicitação de audiência com o  

Secretário e levarmos um relatório do Centro de Atenção Integral a Saúde do Idoso 

(CAISI) que é a nossa grande preocupação na área da saúde municipal já que é o único 

destinado exclusivamente a pessoa idosa, bem como as demais demandas que já 

temos elencadas para discutirmos como: marcação de consultas, marcação de exame e 

outras. A conselheira Socorro Ramos solicita que façamos o convite para o Comitê de 

Valorização da Pessoa Idosa (CVPI) nos acompanhar nessa audiência. Acatada a 

proposta da conselheira Socorro Ramos pela assembleia presente. Sobre a avaliação da 

12ª Conferencia Municipal de Assistência Social- São Luís; a Presidente foi 

representando o CMDI e ressaltou que próprio tema da Conferência não foi pertinente, 

pois diante de tantas perdas, se falou de futuras conquistas e que deveria estar focada 

em garantia do que se tem e estamos perdendo como é o caso do BPC, que atinge 

diretamente a pessoa idosa e que corre o risco de ser excluído. Não houve informes 

específicos para pessoa idosa. A Presidente informa que a questão do Planejamento 

das Ações do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de São Luis/ MA ficará para a próxima 

reunião e coloca aos presentes que o planejamento será para os próximos 06 (seis) 

meses sendo que os dois primeiros meses serão destinados para divulgação, dois 

meses para formação da equipe técnica com a confecção de edital e gerenciar o que 

talvez já tenha na conta e que a proposta é que tenhamos R$300.000,00 (trezentos mil 

reais) para iniciarmos os trabalhos com as entidades e a arrecadação é a ultima etapa 

da programação das ações. A conselheira Socorro Ramos informa que a DEVOLUTIVA 

para impressa sobre a Semana de Enfretamento á Violência Contra a Pessoa Idosa será 

dia 24 de agosto de 2017 às 15h na Casa dos Conselhos Estaduais. Fica deliberado uma 

Campanha para Estacionamento e Sinalização em decorrência de inflações no trânsito 

com a pessoa idosa. Fica deliberado o encaminhamento de ofícios para a Secretaria 

Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT) e para o DETRAN/MA para tratarmos dessa 

pauta para o dia 23 às 16h na sede do CMDI. Informes Gerais: o Conselho de Terapia 

Ocupacional e Fisioterapia criou a Câmara Técnica em Gerontologia que tomou posse 
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no dia..... e que irá visitar o CEDIMA no dia..... e todos estão Convidados.  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 REALIZADO NO DIA 

OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE. 

 

Presentes: 

 

1. Eslen Sofia Ferreira Pereira- SEMCAS; 

2. Maria Goreth Cunha Bandeira- SEMUS; 

3. Uziel Azoubel- ABRAz; 

4. Francinéa da Costa Neves- AAPC; 

5. Marizete Saraiva de Menezes- SEMED; 

6. Maria Fernandes- SEMOSP; 

7. Vera Jordão- ANG; 

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 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 a presença 

das estagiarias: Kelma Santos Nascimento do Curso de Serviço Social da Faculdade 

Pitágoras e Keila Rejane Costa dos Santos da Faculdade UNICEUMA do CMDI. Esteve 

presente o representante do Conselho Regional de Psicologia (CRP) o Sr. Kyelce Geraldo 

Capra Neto. Com a seguinte pauta para ser discutida e encaminhada: Leitura da Ata da 

reunião do mês anterior: Planejamento das Ações do Fundo Municipal da Pessoa Idosa 

de São Luís-MA; Devolutiva das reuniões do IESMA, DETRAN e SMTT e Informes Gerais. 

Iniciamos com a acolhida a todos os presentes pela Presidente Eslen Sofia, logo após 

leitura da pauta. Não foi lida a ata referente ao mês de agosto. A Presidente deu inicio 

com a explanação do primeiro item da pauta. Reunião com o Instituto de Ensino 

Superior do Maranhão (IESMA) que teve como pauta o Curso de Especialização em 

Gerontologia que é ofertado pela instituição que já algum tempo não tem fechado o 

números de alunos para começar. A justificativa é que são muitos os que procuram, 

deixam o nome na pré-inscrição, mas na hora da confirmação, declinam e com isso 

torna-se inviável iniciar a turma. A Presidente colocou que é de grande relevância o 

curso para os profissionais se capacitarem e que o CMDI tem interesse que o curso 

funcione, pois precisamos urgentemente de profissionais habilitados nesse trabalho 

com a pessoa idosa, foi solicitado maior divulgação do curso pelo Instituto e que 

socializem o curso nas redes sociais, e  o CMDI também vai fazer a divulgação do 
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mesmo. O Padre Abrão, Diretor do IESMA, se colocou a disposição para ser parceiro 

nas atividades desenvolvidas pelo CMDI, que considerou de grande relevância para a 

comunidade. A presidente solicita que seja reconstituída a Comissão Orçamento e 

Financiamento para elaboração do Plano Estratégico de Ação para o Fundo Estadual 

dos Direitos da Pessoa Idosa. Depois das considerações, assim fica composto: Eslen 

Sofia Ferreira Pereira- Presidente da Comissão, Maria Goreth Cunha Bandeira, Luíza 

Ribeiro, e as sugestões de confirmação das conselheiras: Jéssica Goulart e Ana Lucia 

Azoubel. Sugestão para reunião dia 13 de novembro às 9h na Sede do CMDI. Sobre a 

reunião com o DETRAN, que foi realizada no dia 23 de agosto/17 em parceria com o 

Conselho Estadual dos Diretos do Idoso (CEDIMA) com a presença da Presidente Maria 

de Guadalupe Furtado Barros e o Sr. Rorício Vasconcelos Diretor Administrativo do 

DETRAN com o objetivo de apresentar as ações dos Conselhos e quais as atividades 

que a Coordenação de Educação para o Trânsito tem para a população idosa. Foi 

agendada uma reunião com a Coordenação de Educação para no Trânsito para verificar 

as possibilidades de se incluir o tema dos Diretos do Idoso nas palestras educativas. Foi 

sugerido oportunamente que se incluam também palestras para as pessoas que com a 

idade vão ficar inaptas para a direção, como forma de preparação do envelhecimento. 

Ressaltamos que a SMTT, não compareceu à reunião marcada no mesmo momento 

que o DETRAN, pois a pauta era a mesma. A Presidente ressaltou que o Conselho tem 

sido convidado pelo Ministério Publico para participar dos casos de resgates dos idosos 

em situação de violência, sendo que o Fundo Municipal dos Diretos da Pessoa Idosa 

poderá ser de grande ajuda, no suporte da estrutura de abrigamento desses idosos, 

que não residem em São Luís. Informes gerais: Dezembro dia 13 será nossa última 

reunião ordinária e a deve ser apresentado pela comissão de orçamento e 

Financiamento uma minuta do Plano de Execução para o Fundo. A conselheira Goreth 

Bandeira sugere que na ocasião faça-se uma Capacitação sobre Envelhecimento com a 

apresentação da nova Carteira de Saúde do idoso. 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 REALIZADO NO DIA 

DOZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE. 

 

Presentes: 

 

1. Eslen Sofia Ferreira Pereira- SEMCAS; 

2. Maria Goreth Cunha Bandeira- SEMUS; 

3. Francinéa da Costa Neves- AAPC; 

4. Marizete Saraiva de Menezes- SEMED; 

5. Maria Fernandes- SEMOSP; 

6. Vera Jordão- ANG; 

7. Eliane Cristina Cantanhede Vera Cruz- AKONI; 

8. Cyntia Cristina Aragão Pereira- SETUR; 

9. Francinete Alves- INSEJ; 

10. Astemar do Perpetuo Socorro Conceição Castro- ABCMI; 

11. Nazareth Garcês- SEMCAS; 

12. Maria Fernandes Carvalho- SEMOSP; 

13. Maria Luiza Ribeiro- SEMOSP; 

14. Lenir Pereira dos Santos Oliveira-SECULT; 

15. Maria da Conceição Pereira Leal- ABCMI; 

16. Lia Lagrotta Farah- SEMUS; 

  

 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, 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 a 

presença das estagiarias: Kelma Santos Nascimento do Curso de Serviço Social da 

Faculdade Pitágoras e Keila Rejane Costa dos Santos da Faculdade UNICEUMA do CMDI 

e da Sra Silvia Helena  da P.  Viana Bandeira. Com a seguinte pauta para ser discutida e 

encaminhada: Leitura da Ata da reunião do mês anterior: Capacitação com o tema 

“Envelhecimento” pela Profa. Ms. Goreth Bandeira, Avaliação do Ano 2017 e 

Confraternização. Iniciamos com as boas vindas pela Presidente aos presentes. 

Tivemos a presença do Sr. Raimundo Expedito de Sousa Aires da Vigilância 

Epidemiológica do Município cel.: 991448496e e-mail: prof.aires@hotmail.com, que 

mailto:prof.aires@hotmail.com
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atendendo a solicitação expedida pelo CMDI para que fosse agendada e confirmada a 

presença do facilitador, o que não aconteceu para a Notificação da Violência. Fica 

transferida para aproxima reunião ordinária do CMDI a referida Capacitação. Antes de 

iniciar a Presidente fez uma breve apresentação da Sra. Silvia Helena da P. Viana 

Bandeira que está nessa reunião como convidada e brevemente deverá integrar o 

quadro de voluntária da ABRAZ. Todos deram as boas vindas e foi entregue a Sra. Silvia 

Bandeira a cópia do material sobre do material em cópia do caderno “Controle 

Demográfico Com Garantia de Direitos da Pessoa Idosa” , bem como a todos a cópia da 

lei do FMDPI. A presidente informa que  a Comissão de Orçamento e Financiamento 

interna formada pelos conselheiros: Eslen Sofia Ferreira Pereira Lisboa; Maria Goethe 

Cunha Bandeira; Maria Luiza Ribeiro; Ana Lúcia Azoubel Helal; Eliane Cutrim 

Cantanhede Vera, já se reuniu três vezes inclusive com a Secretária da SEMCAS Andreia 

Lauande com a seguinte pauta: Solicitar equipe técnica para operacionalizar o Fundo 

Municipal dos Diretos da Pessoa Idosa (FMDPI); Prestação de conta dos recursos 

destinados à população idosa atendida pela política de assistência social; Apresentar 

Plano de Exercício 2018 do FMDPI. Na ocasião a Secretária se comprometeu a buscar 

os servidores para formar a equipe já que a SEMCAS estará realizando um processo 

seletivo. Quanto a solicitação da prestação de contas do ano de 2017, faremos a 

solicitação oficialmente e quanto ao Plano de Exercício do FMDPI esta sendo 

elaborado, para ser a SEMCAS. A Presidente Sofia Lisboa informou que a Fundação Vale 

quer fazer uma destinação monetária ao FMDPI, e já entraram em contato com a 

presidente que já encaminhou os documentos solicitados, aguardando resposta. 

Iniciamos a capacitação com a duração de 45 min pela vice-presidente do CMDI a 

Profa. Ms Goethe Bandeira sobre “Envelhecimento” com varias participações dos 

conselheiros presentes. Logo após tivemos as avaliações onde, o ano foi declarado de 

muitos ganhos para a politica municipal, avançamos na estruturação da rede de defesa 

e proteção da pessoa idosa. Logo após tivemos um lanche para confraternização e 

votos de UM FELIZ E PROSPERO 2018 a todos e todas. Sem mais para o momento eu, 

Déborah Lopes Jatahy, coordenadora desse Conselho lavro essa ata que depois de lida 

será assinada pela Presidente. 

 

  

 
 
 
  


