
• • I r<i> ii i L* 11 •' ■ l - ' ■- .. 1

ATAniRpiTD"P^'ME'R"^UNJAO ordinAria do conselho municipal dos
REITOS DA PESSOA IDOSA-COMDPI /MACAPA, REALIZADA NA MANHA 

DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022 (4a FEIRA). CAL^AUA NA MANHA

No dia nove do mes de fevereiro de dois■ mil e vinte e dois as oove p trini-ahoras, na sala de reuniao da Secretaria Municipal de Direitos Hurranos - SEMDH 
localizada na avemda Feliciano Coelho, numero 98; bairro do Trem - Macana/Ap' 
reumram-se os membros do Conselho Municipal de Direitos de Fessoa Mosa'
da Ata de^el Pn~me'ra reumao ordi^ria, tendo como pauta: leitura e aprovagao 
cronograrna ^^reunides^o^dinfrias ^o SconselhQd0ahrTin d^d* COnStrU55° d0

intci^r? ,nternd° qUe' n°rteia ° C°MDPI- AP- contldo o c'u^ZZTe

Humanos 0hrdlnfa com a apresentasao da Secretaria Municipal deDireitos 
Humanos, a senhora Surya Lima Abou El Hosson, que ao apresenta^se enfaH™,

rcie rzzrrjrrz t- r° °extraordinaria que ocorreu no dia vinte fti dTan™embreoed5eOo0d2a1.~

composiqao do Cons^iho

pelo Conselheiro Ruan Linconl Pires Barriaa rt f TT ql'! f0i realizada 
de Direitos Humanos - SEMDH Apos a leitura da at UHar 3 ecretcr'a Mun'ciPal 
eleipao ou aclama5ao das organ7za?oe drSoctedadTcMrc'a* habiMta5a°

=rrdoS 9d; ^rraf ^ :ri:?0°r f ;^rr^re; ° ‘
mombros Apos o a leitura do artigo e confirmagao dos incisos imcio a leitura
Idos^que foi lido69^ Hnt° intern° d° C°nSelh0 Municipal dos Dittos da Pessoa 
dosa que foi lido a todos os presents, foi pedida a manifestagac daqueles aue

quiseram ser candidatar para correr a vagas que compoem o artigo nono do
egimento mterno da COMDPI, todos tiveram a liberdade para se manifestar

para o^pleito e apos a manifestagao dos interessados aos cargos; houve a
indicagao da Assessors Tecnica representante do poder publico de do
artigo none no inciso IV, e em comum acordo com todos os membros
SEMDhV VH9a f°' °Cupada pela senh°ra: Mara Gisele Co-reia Pereira- 

DH. dando inicio a votagao entre os presentes e interessados ao

uma interrupgao do processo de votagao, onde

e inciso
com seus

pleito. No entanto houve
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ultimo coleg'ado) que ela tinha sob sua guarda desde o dia 30 de junho
rnm°,21' quand0 encerrou 0 rnandato do ultimo colegiado do COMDPI 
Com a palavra a Conselheira Raimunda Gorete Assungao Espindola que 

e a representante de Sindicatos federagoes foruns ou associaca'o de

ddo r-; a —a
Conselheira Nadia CosL da Silva Souto^eprese Ln^ 7 *

das =

retrospectiva sobre o ocorrido com a resposta fazendo uma breve 
mencionando assim o "naradeirn" dnc documentos da gestao anterior,

==HS=SESISp-”=
prerrogativa para estar em funcionamento 
rememora que trouxe

o mesmo tem a 
para receber documentos; e

conselheiro Ruan Linconl Wresfemioa eT 3 PeSS°a d° Coo'denad°'- ehtao

secern somente R^Cons^ho^estackia^e^crno^ons^ho^qua^faz^'arte6 

Municipal, e tomando a palavra o conselheiro Ruan Linconl Pires Sarrioa diz^iip'

BrB EE
d°J d“rond°e gon"90 d° Caminh°' inta6

e mesmo quando no inicio da pandemia a 5 EM AST fechou 
o espago onde onde funcionava o conselho e no inicio do ano passado 2021
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foram ate o local onde funcionava e informaram que todo materia fai jogado
rnMnDT 'Ve °S arqulvos de re9istr0 das atividades desenvolvidas pelo 
COMDPI, e mesmo assim ela nao se deixou parar, continuou
trabalhos, logo o conselheiro Ruan Linconl solicita 
urn adendo deixando claro 
referenda

com os
a palavra, para fazer 

que; enquanto Conselho Municipal deve 
em respeito com a fala um do outro, devemcs d^ixar as 

pessoahdades para que se possa fluir o trabalho com harmcnia/que e o 
necessano para manter o respeito com a experiencia de trabalho de cada 
Conselheiro para que se possa ter uma experiencia positiva 
Retomando a pauta da reuniao, inicia

ser

co mesmo.
os cargos que irao compor a estrutura do Conselho Munidpal dos^re^os
rnmr h°w Id°Sa previst0 no arti9° n°no do Regimento Int= 
rotatividade e voto por maioria simples conforme
rP^esiden^dTcon^elh3" "'h'00' PireS Barriga' Se candidata para vaga 
ae Presidente do Conselho, cargo previsto no artigo nono do Reoimentn
Interno em seu paragrafo primeiro que preve que a mesa di^a co ta

em sua organizagao com a diretoria executiva composta por Fresiderte
Costa deaS's!;vnaeseoftCretari0 Gera'' tamb®m candidata-se ^ senho-a Nadia 
Costa da Silva Souto para representar a Presidencia do Con^elbo e -m
seguida sohcita-se que se pronuncie quern quer concorrer ac caran Hp
vice-presidencia do Conselho, logo a vaga de vice presidente e solidfda
pela conselheira Raimunda Gorete Espindola, somente entao comeca a
mamfestagao para o cargo do inciso III do artigo nono do Regimento
nterno, que sena ocupado pela Secretaria-geral do Consel-o e tendo

somente a conselheira Dea Rola Soares com interesse em ocupar a vaoa
apos as mamfestagoes dos interessados; cada um teve direito a falate
tres minutos maximo para defesa previsto no Regimento Interno do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, desse mode inici- °
palavra o conselheiro Ruan Linconl hires Barriga; o mesmo' diz oue
enquanto Coordenador Geral de Politicas Publicas para Pessoa
Deficienca e idoso, ja vem trabalhando em parceria
Souto no sentido de atendimento as demandas
assistido pela Coordenadoria

mo, sem 
o artigo qua~orze do

com
com a dona Nadia 

em solicitagao ao publico
».* , , a qual vem coordenando na Se"retn-ip
Municipal de D.re.tos Humanos, e lembra que de inicio ofereceu espaco 
dentro da Coordenadoria para acolhimento por conta que o conselho hatha 
icado sem espago fixo de acolhimento e escuta, e apos a procura da 

Presidente do Conselho a Conselheira Nadia Souto, ele mesmo procurou 

ar suporte para que a senhora Presidente pudesse continuar seas 
trabalhos, e nesse sentido se colocou como candidate a pres dente do 
Conselho, para que possa dinamizar a questao do trabalho do Conselho
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sentido de ampliagao da ideia de desenvolvimento e po it cas publicas 
de mane'ra ampla; e no mesmo nao retira a importarcia de todos os 
trabalhos desenvolvidos no campo de atuagao da Consetheira Nadia Souto 
pelo fato dela ser presidente no campo de atuagao, e quardo 3 acionada 
para sanar- alguma necessidade a mesma de forma algjme negligencia
trabalhoT0 ®nqUant0 PresicJente do Conselho. Assim considera 
trabalho de extrema importancia, mas percebe que e precise avancar
sentido de ampliar e d.namizar todos esses trabalhos ressalta que quando
se co °ca na posigao a pleitear o cargo de presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da ^unsemo

no

um
no

pessoa idosa, e para fazer uma 
nao centralize a presidencia do Conselho, 
personificagao do Conselho, 
todos os conselheiros

gestao em que 
para que ela nao seja a 

nao seja ele; maspara que esse conselho
, , . com fala e Poder de voto que da a p'erroqativa no

ntido de vivenciar o conselho com a participagao conjcnta decodes os
pesToars0WosmasCOiahb0ra<:S0' Send° " rai2 qUe recebe as Amandas das 
pessoas idosas, e traz as mesmas demandas para reuniao em conselho
a fim de que possa fazer as deliberagoes dentro do Conselho de forma
conjunta respeitando as diferengas de ideias sem deixar que

r/os Treaz: r° Hrabalho'pois entende que a precis° dia|°3ar corndos os orgaos ligados ao conselho para que juntos possam encontrar
conUsemnPdaeradqUef ° trabalh0 venha fluir dentro da sociedade idosa quanto 
conselho de direito, para que se possa encaminhar as politicas publicas e
dar seguimento; assim ele encerra sua fala e da direito a voz para
Conselheira Nadia Souto, para que possa em tres minutes possa defender
seu mteresse ao cargo de presidente a mesma inicia a sua fala lembrando
formrcomTr40 ^ 3 oportunidade de d° seu trabalho e da 

™a T° atua representante da sociedade civil, que seu
trabalho e desenvolvido de domingo a domingo, que a 22 anos^e sua
vida a mesma vive exclusivamente para fazer o que faz, cue sempre esta 
em busca de atender as demandas que chegam ate ela coZoda a 

precisao, salienta que o trabalho que desenvolve 
exclusivamente voluntario

as mesmas

no ccnselho e
ern atuarcomo presidente d^^p^ df^i^ ^

idosa apenas se dar por amor a luta, a causa que vem buscando para 
dimmuir o sofnmento das Pessoas idosas, e comenta que cuem nao 
conhece o seu trabalho quanto Presidente do Conselho, e so pesquisar na 
internet que encontrara seus feitos de muitos anos, porque os trabalnos que 
esenvolveu ao longo dessa trajetoria ja se tornou referencia nacional, e cita a 

exemplo o Ministers de Seguranga Publica que referenciou em seu E-book 
nacional esse trabalho desenvolvido atraves do CONDPI/MCP ressaltando que 
por toda a sua luta, toda sua trajetoria gostaria de continuar com d -rabalho que
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vem desenvolvendo, o qual apesar das limitagoes citadas anta 
passos de formiguinha veio encontrando meios para dar~ secuimento as 
emandas da Populagao Idosa de Macapa, assim encerra sua fala agradecendo 

ao espago e oportunidade que Conselheiro Ruan Linconl Ihe cedeu dentro da 
Coordenadona que atua na Secretaria Municipal de Direitos Humanos- assim o 
conselbe'fo Ruan Linconl novamente se pronuncia, e reafirma que independente
d^rei?n<; ri!, 65 0CUpa^a0 da vaga de ^esidente do Conselho vUnicipal de 
direito5 da pessoa idosa, o espago que disponibilizou anteriormerte dentro da 
Coordenadona Gera| da Secretaria, estara disponfvel para uso do COMDPI e
Munich?de , T ^ ao cargo ^ presidente do Consel'ho
Municipal de direitos da pessoa idosa, iniciou-se a votagao ind vidual
preencher o cargo de Presidente do COMDPI, tendo como poder oara votacao
apenas os conselheiros titulares previsto no artigo quatorze do Reqimento
Interno, onde diz que os membros da diretoria executiva do Cor=elho serao
eleitos pelo plenano dentre seus membros titulares por vote de maioria simples
para mandato correspondente ao penodo do exerdcio, e apos todos votarem
^e,aa™ah tSCniCa 3 Senh°ra Mara GiSele come«a a contage^, =cs votos e
relata que houve um empale ao cargo de president, com 04 votes para cada 

Hoc 3 pa avra a Conselheira Florentina informa que o rreterio de
em gua|quer local e sempre a questao da idade, sugestao que foi 

acatada por todos, portanto fica instituido por criterio de idade o desempate 
assmn sendo a Conselheira Nadia Costa da Silva Souto, passa a s=r eleita a 
Presidente do COMDPI/MCP e Assim passou-se para a escolha dc c'argo vice 
pres'dente do Conselho Municipal previsto no artigo nono do parag'afo 1° do 
Regimento Interno, o qual o interesse manifestado pela senhore 
Gorete Assungao Espindola, representante do Moria 
pela mesma,

eriomente, e aos

para

candidate. Com

Raimunda
_ t , nao podendo ser ocupado

rRmn Ho P J C^nta de 030 POder d°is rePresentacites da sociedade civil, em
cargo de presidente e vice-presidente, logo se decidiu que, o cargo de vice-
presidente sena ocupado pelo Conselheiro Ruan Linconl Pires Barriga, sendo ele 
representante do poder publico. A seguir se inicia a chamada para o cargo de 
Secretaria Geral que por ter apenas

Interno, o qual preve que o Conselho tera 
inciso I

uma

e um do Regimento
. _ , as seguintes comissoes permanentes:

- Comissao de Politicas Publicas; inciso II - Comissao de Orcamento e 
Fmangas inciso III - Comissao de Legislagao e Normas. Prosseguindo foi 
franqueada a palavra aos Conselheiroa/as para se inscreverem bas reeferidas 
Comissoes e para a Comissao de Politicas Publicas houve a manifestagao 

as Conselheiras: Claudia Iracema Gongalves Cunha - SEMED, Florentina 
Ferreira Araujo- AGLUTAMZE, Raimunda Gorete Assurgao Espindola - 
MORIA e o Sergio Luiz dos Santos Mellazi - GOMEL. A saguir inicia as 
mamfestagoes para compor a Comissao de Orgamento e Finangas que sera 
composta pelos seguintes Conselheiros/as: Dea Rola Soares - FUNDAgAO, 
Ruan Linconl Pires Barriga- SEMDH e Raimunda Edna da Silva - AMBRE e para
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compor a Comissao de Legislate e Normas manifestaram nteresse as 
onse e|ra5. Simone do Socorro Freitas do Nascimento - SEMED e Maria 

Benedlta Gomes da Costa - MORIA. Com a palavra o Vice-pre" d“nte Ruan 
Lmconl, relata que sabe que o COMDPI deve realizar
o mes, sendo o dia escolhido e acordado por todos os oresentpc:
quatta feira de todos os mesas, pue no mesmo fof ate 1 am p e„c a ordo p™ 

todos os membros presentas. Nao havando nada mais a ser tratado momanto
encerrada ° 0nselhe'r0 Ruan Linconl agradece a presenpa de todos a deu 
encerrada a reumao as doze boras, e para constar-
ereira, Assessora Tecnica, lavrei a presente Ata que aoos lida p an-- «"• ••r* s

uma reuniao ore naria todo

por
eu Mara Gisele Correia

Ruan Linconl Pires Barriga - SEMDH 
Raimunda Goreth A. Espindola - MORlA 
Florentina Ferreira Araujo - AGLUTAMZE~ 
Lucivaldo da Penha - SEMSA
Leila V. do Carmo — Vice-Presidente do 
CMS/MCP
Dea Rola Soares - FFBF 

Nadia Silva Souto - ASMORRAM 
Raimunda Edna da Silva - AMBRE-- 
Sergio Luiz dos Santos Melazzi - GOMEL 
Maria Benedita Gomes da Costa - AEM 
Mara Gisele Correia Pereira - SEMDH 
Surya Lima Abou El Hosson - SEMDH 
Claudia Iracema G. Cunha - SEMED 
Rafaelli de Cassia Marques - SEMDH

Macapa-AP, 09 de fevereiro de 2022.
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