
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

C M D I 

 
                                                  Criado pela Lei nº 3.397 de 26 de julho de 1995 e alterado pela Lei nº 4.847 de 07 de agosto de 2007 

Rua da Saavedra – 160 – Centro     São Luís – MA – CEP 65.010-030  

Fone (fax) 098 –988410051(vivo) E-mail: cmdi.slz1995@gmail.com 
 

“70ª ano  da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) que delineia os direitos humanos básicos, e foi adotada pela 
Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948” 

 

                                                      Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como 
pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.       

(Estatuto do Idoso) 

Resolução N.º 001/2019-CMDI                                    

                                                                                                                 São Luís, 9 de maio de 2019  

 

 O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de São Luís – CMDI no uso de suas atribuições legais 

conferidos pela Lei Municipal n.º 3.397/1995, alterado pela lei 4.847/2007, considerando o que 

estabeleceu a Reunião Ordinária realizada no dia 8 de maio de 2019. 

 

RESOLVE 

Art. 1º- Ratificar a resolução nº02/2018-CMDI que trata acerca do Chamamento Público para fins 

de apresentação de projetos e serem executados com aportes financeiros do Fundo Municipal dos 

Diretos da Pessoa Idosa. 

RESOLVE 

 Art. 1º- Onde se lê R$ 100.000,00 (cem mil reais) destinado a  Apoio aos projetos de ações e serviços 

de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas do município de São Luís leia-se 

R$99.990,58 (noventa e nove mil novecentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos). 

 Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições 

contrárias. 

 

Maria Goreth Cunha Bandeira 

Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso / CMDI 
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