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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SÃO GONÇALO 
ATOS OFICIAIS 

Em, 17 de março de 2015. 
GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 662/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso 

das suas atribuições legais, e tendo em vista o dis posto no 
inciso I, do artigo 10, Lei nº 050/91 de 05 de deze mbro de 
1991. 

RESOLVE: Nomear, a partir de 09 de março de 2015, 
em virtude da habilitação obtida em Concurso Públic o, homo-
logado em 06 de março de 2012, o candidato classifi cado para 
o cargo de FISCAL DE POSTURAS, de acordo com o ofíc io nº 
116/PGM/CONT/RBLS/15 e Proc. Adm. nº 5.430/2014, pr oc 
judicial nº 0065885-68.2014.8, e confirmando a limi nar, deter-
minando a nomeação ao cargo pretendido: 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO  

3745082 CLAUDOMIR BARBOSA CORDEIRO 14º 

São Gonçalo,  06 de março de 2015 . 

NEILTON MULIM 
Prefeito 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 
PARTES: Município de São Gonçalo e Leandro Bastos da 
Silva 
OBJETO: pagamento de reconhecimento de dívida 
PROCESSO: 33040/2014. 
VALOR: R$ 1.273,93 (mil duzentos e setenta e três reais e 
noventa e três centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : PT nº. 04.122.1001.2117 
ND nº. 3.3.90.93.00 
FONTE nº.00. 

São Gonçalo, 23 de fevereiro de 2015. 
NEILTON MULIM 

Prefeito 

SEMAD 
DESPACHO DA SECRETÁRIA 

Defiro os processos abaixo relacionados: 
Processos n os 41563/2014, 42984/2014, 43448/2014, 
43677/2014, 43736/2014, 43856/2014, 44041/2014, 44471/2014, 
44492/2014, 44614/2014, 44665/2014, 46407/2014, 46488/2014, 
46636/2014, 46935/2014, 47566/2014. 

São Gonçalo, 16 de março de 2015. 
ROSELI CONSTANTINO 

Secretária Municipal de Administração 
DESPACHO DA SECRETÁRIA 

Indefiro o processo abaixo relacionado: 
Processo n o 46303/2014. 

São Gonçalo, 16 de março de 2015. 
ROSELI CONSTANTINO 

Secretária Municipal de Administração 

SEMED 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 070/2013, pro cesso 
Administrativo n° 45.830/11 - Partes: Município de São Gonça-
lo e a Empresa Consignus Construção e Serviços Ltda . Obje-
to: “Contratação de Empresa especializada para Serv iços de 
Engenharia diversos na Escola Municipal Salgado Fil ho – 
Itaoca no Município de São Gonçalo.” Fica Prorrogad o o Pra-
zo do Contrato PMSG n° 070/13, por mais 06 (seis) m eses, 
passando seu termino para 21/08/15. 

CLAÚDIO ROBERTO MENDONÇA SCHIPHORST 
Secretário Municipal de Educação 

SEMTRAN 
RESOLUÇÃO Nº 021/SEMTRAN/2015. 

DISPÕE SOBRE A “CESSÃO E 
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE” DAS 
AUTORIZAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE, MEDIANTE O 
USO DE TÁXI (ALUGUEL). 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, no 
uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

Artigo 1º - Tornar público o nome do autorizatário ce-
dente e cessionário que realizaram procedimentos de  transfe-
rência e cessão de titularidade, na regularização d a autoriza-
ção, em conformidade com artigo 41 do Decreto nº 31 0/2014. 

TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE-CESSÃO 
PROCESSO 
SEMTRAN 

AUTORIZAÇÃO  CEDENTE CESSIONÁRIO 
 

6435/2015 0211 SWANN BARBOSA DOS 
SANTOS 

GUSTAVO DA COSTA 
CUNHA 

Artigo 2º – O autorizatário da prestação de serviço  de 
transporte individual de passageiros, mediante o us o de táxi, 
fica obrigado a utilizar a autorização dentro do pr azo máximo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicaçã o do ato de 
autorização, sob pena de cancelamento automático da  licen-
ça, em conformidade com o § 1º, artigo 4º do Decret o nº 
310/2014.   

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data  de 
sua publicação, revogando-se disposições em contrár io.  

São Gonçalo, 11 de março de 2015. 
JONADAB CARMO DE SOUSA 

Secretário Municipal de Transportes 

SEMIURBCPARJ 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Décimo Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 013/200 8, pro-
cesso Administrativo n° 34.236/2007 - Partes: Munic ípio de 
São Gonçalo e a Empresa Delta Construções S/A. Obje to: 
“Execução de Obras de Infraestrutura e Desenvolvime nto 
Urbano nos Bairros de Jardim Catarina – Bacia 6A e Diversos 
Logradouros no Município de São Gonçalo.” Fica Pror rogado 
o Prazo do Contrato PMSG n° 013/2008, por mais 10 ( dez) 
meses, passando seu termino para 03/01/16. 

FRANCISCO RANGEL 
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo e  

Conservação de Parques e Jardins 
EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL 

Designação dos Engenheiros José Alves de Oliveira F ilho, 
matrícula nº 11.551 e Fagner Mota Chaves, matrícula  nº 
14.619, a contar de 18 de dezembro de 2014, para ex ercer a 
fiscalização do Contrato de “Prestação de serviços de enge-
nharia para execução de obras de drenagem, obras de  pavi-
mentação, obras de esgotamento sanitário e de distr ibuição 
de água em diversos logradouros no município de São  Gon-
çalo”. Contrato PMSG nº 070/2014, Processo Administ rativo 
nº 35.217/2014 – Partes: Município de São Gonçalo e  a empre-
sa Técnica Construções Ltda. 

FRANCISCO RANGEL 
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo e  

Conservação de Parques e Jardins. 
Omitido no Jornal “O São Gonçalo” de 19/12/2014. 

FMS 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE no uso de suas atrições e proc. judicial nº 0056 069-
50.2014.8.19.0004, proc. nº 53.573/2014 e ofício nº  
113/PGM/CONT/PNTA/15 , em cumprimento a Lei nº 173/ 2008, 
nos termos do Edital do Concurso Público nº 002/PMS G/RJ, 
de 10 de fevereiro de 2011 – Regime Celetista – no Emprego 
Público de Agente Comunitário de Saúde, convoca par a com-
parecer  no RH da SEMSA, localizado na Rua Dr. Nilo  Peça-
nha, nº 110/13º andar – Centro – São Gonçalo,  para  provimen-
to em cargo público e inscrição no curso introdutór io de for-
mação inicial e continuidade, conforme data e horár io abaixo:  
DIA 17 DE MARÇO/2015 ÀS 10:00 HORAS 
1º DISTRITO 

CLASSIFICAÇÃO  INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO  

379° 328.860-9 PAULA CRISTINA DE 
ASSIS SILVA 

52,00 

São Gonçalo, 09 de março de 2015. 
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2013 
TERMO DE ADESÃO Nº 001/FMS-SG/2013 
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídic a 
de direito publico, devidamente inscrita no CNPJ/MF  n.° 
39.260.120/0001-63, domiciliada a Rua Dr. Nilo Peça nha, 110, 
13º andar, Centro, São Gonçalo/RJ, CEP; 24.445-360,  repre-
sentado pelo Presidente Sr. DIMAS DE PAIVA GADELHA JU-
NIOR, matricula 40.786, e do outro lado a PHILIPS M EDICAL 
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SYSTEMS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, d evida-
mente inscrito no CNPJ/MF: 58.295.231/0018-16, situ ada na 
Rua Prefeito Elizeu Alves da Silva, 400, Unidade II , Dist. Ind. 
Genesco Aparecido de Oliveira, Lagoa Santa – MG, Ce p: 
33.400-00, representado pelo Sr. Leonardo Moraes do s San-
tos. 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a p rorro-
gação do prazo de entrega do equipamento de Ressonâ ncia 
por um período de 12 (doze) meses, passando seu ter mino 
para 06 de dezembro de 2015, ou ate que se conclua o Projeto 
de Obras do Centro de Imagem de São Gonçalo. 
FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem por fundam en-
to legal o artigo 57, da Lei de nº 8.666/93. 

São Gonçalo, 10 de março de 2015. 
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde  
OMITIDO NA PUBLICAÇÃO DO DIA 08/12/2014 

CMS 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VIIIª  CONFERÊNCIA  
MUNICIPAL  DE SAÚDE  DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 

Art. 1º: O Conselho Municipal de Saúde  de São Gon-
çalo, no uso de suas atribuições, que são conferida s pela 
legislação em vigor,  e por deliberação de seu Cole giado Ple-
no convoca para os dias 17 e 18 de abril de 2015, l ocal Colé-
gio Municipal Ernani Farias; Localizado à  Rua Oliv eira Bote-
lho  - Neves São Gonçalo - RJ, a participar da VIII ª  CONFE-
RÊNCIA MUNICIPAL  DE SAÚDE  DO MUNICÍPIO DE SÃO 
GONÇALO, desde que cumprida as exigências do presen te 
edital:   
DO TEMA 

Art. 2º: A VIIIª  CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE   
TERÁ COMO AGENDA: “Saúde Pública de Qualidade para 
cuidar bem das Pessoas” , que se subdividirá em 03  grupos 
temáticos que desenvolverão suas atividades simulta neamen-
te quais sejam: 

1º – Direito do povo Brasileiro 
2º– Humanização no Atendimento 
3º – Reorganização da Rede de Assistência em Saúde 

DA INSCRIÇÃO: 
Art. 3º: Poderão inscrever-se como participantes as  

representações de acordo com os seguintes segmentos : 
§ 1º  PRESTADORES DE SERVIÇO - PRIVADO 
Entidades que prestem serviços ao Sistema  de Saúde  

, através de convênio com o SUS - Sistema Único de Saúde , 
com sede ou filial  em São Gonçalo desde que o conv eniados 
com o Município. 

§ 2º PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
São entidades que representem os interesses dos pro -

fissionais da área de Saúde no Município  de São Go nçalo ou 
área de abrangência , que englobe o Município de Sã o Gonça-
lo, devidamente comprovada. 

§ 3º PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO – GESTOR 
São aqueles indicados  pelo Gestor do  Poder Execu-

tivo Municipal 
§ 4º USUÁRIOS 
São aquelas entidades da sociedade civil organizada  , 

que representam os interesses da população  de São Gonçalo 
, não podendo ser detentores  de convênio com a Ges tão 
Municipal, Estadual e Federal, em toda a duração de  mandato 
eletivo  do conselho, sendo  substituída  a entidad e que se 
tornar  conveniada imediatamente pela entidade  sup lente 
eleita neste Fórum. 
OBSERVAÇÕES: 

1 – Os delegados titulares do segmento de usuários e 
profissionais de Saúde não poderão ser detentores d e cargo 
comissionados ou de confiança do Gestor Municipal, Estadu-
al e (ou) Federal. 

 2 – Estas condições são obrigatórias para o exercí cio 
da função do conselheiro até expirar o mandato elet ivo defi-
nido nesta conferencia, a nomeação para  o exercíci o dos 
presentes cargos a qualquer tempo, importará  na pe rda au-
tomática do cargo de conselheiro, devendo a institu ição ou 
entidade promover imediatamente a substituição.  

3 -  Só terão direito a voz e voto os delegados tit ula-
res,  sendo permitido aos suplentes o direito a voz  somente 
nos grupos de trabalhos. 

4 – Cadastro observador: 

Será realizado primeiro dia da conferência; cabendo  
ressaltar que as pessoas cadastradas como observado res 
não terão direito a voto, em nenhum momento da Conf erên-
cia. 

Art. 4º DAS VAGAS POR SEGMENTO: 
1 - USUARIOS – 60 VAGAS; 
2 - GESTORES ( PRESTADORES DE SERVIÇO PÚBLI-
COS E PRIVADO) – 30 VAGAS; 
3 - PROFISSIONAIS DE SAUDE 30 VAGAS; 
Parágrafo único As vagas de DELEGADO, bem como 

os grupos de trabalho em que cada entidade particip ará, se-
rão destinada exclusivamente, pela ordem de inscriç ão dos  
segmentos, após completado, as entidades inscritas posteri-
ormente, figurarão como observadores até o limite d a lotação 
máxima do local de realização – Colégio Ernani Fari a. ( 150 
lugares de pessoas sentadas), ou seja 30 vagas para  obser-
vadores e Convidados. 

Art. 5º As  inscrições para a Conferência serão rea li-
zadas sob a Coordenação Organizadora da VIIIª Confe rência , 
e serão iniciadas em 18 com termino em  25 de março  de 2015 
na sede do CMS-SG, situado na rua Alfredo Backer  8 71 –
Alcântara - SG, (Subsolo do PAM Alcântara), no horá rio de 
10h às 12h e de 13h as 17h. 

As Entidades interessadas a participar da VIIIª Con fe-
rencia deverão apresentar os seguintes documentos: 

1 – Oficio de indicação de delegado titular e suple nte 
para: representante da Secretaria Municipal de Saúd e, Funda-
ção Municipal de Saúde, Gabinete do Prefeito assina dos pe-
los respectivos titulares da pasta e/ou Presidente (no caso da 
FMS-SG), no restante das vagas o segmento prestador es de 
Serviços Públicos, oficio de indicação de titular e  suplente 
assinado pelo Secretario de Saúde. 

2 – Estatuto/Contrato Social devidamente registrado , 
exigência para os segmentos de Usuários, Prestador de Ser-
viço Privado e Associação de Profissionais de Saúde ; 

3 - Ata de eleição da diretoria, atualizada e regis trada 
em cartório, para todos os segmentos com exceção do  pres-
tador público: 

4 – CNPJ, atualizado, para todos os segmentos com 
exceção do (prestador público); 

5 - Alvará - exigência para o segmento de Prestador  
Privado; 

6 - Carta de Concessão de Ministério do Trabalho 
(sindicatos); 

7 – Oficio da Entidade indicado Delegados: titulare s 
devidamente assinado pelo representante legal; 

8 - Prazo de 24 meses de criação da entidade com ex -
ceção dos prestadores de Serviços público e privado . 
OBSERVAÇÕES: 

1 - Todos os documentos acima relacionados, com 
exceção do item nº 06, poderão ser apresentados atr avés de 
cópia reprográfica, autenticadas. 

2- Será publicado na primeira semana de Abril no Di á-
rio Oficial do Município, a relação das entidades a ptas a parti-
ciparem da Conferencia. Após esta publicação, será estabele-
cido um prazo de 03 dias para apresentação de recur so devi-
damente fundamentado à Comissão Organizadora da dec isão 
que negou aptidão à entidade pleiteante.  

3 – O local de entrega do recurso citado no item nº  02, 
será o mesmo da inscrição, respeitando o mesmo horá rio. 
Entre os dias 06 a 08 de abril do corrente, será pu blicado no 
diário oficial a relação final das entidades aptas a participa-
rem, não cabendo qualquer recurso. 

4 – As credencias (crachás e pastas) serão entregue  
no primeiro da Conferencia de 13 às 14 horas. 

5 – Não será admitido em nenhuma hipótese o rece-
bimentos dos itens elencados acima, no dia da CONFE RÊN-
CIA, sendo para todos os efeitos considerados como desis-
tente a instituição ou entidade que não comparecer no perío-
do acima para recebimento de suas credencias. 

Parágrafo Único – Compete à Comissão Organizadora 
da VIIIº Conferência Municipal de Saúde de São Gonç alo/RJ a 
habilitação das entidades da sociedade civil para a  indicação 
de delegados, em estrita observância dos requisitos  acima 
dispostos. 
REFERENDADO EM REUNIÃO ORDINÁRIA PELO COLEGIADO 
PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM: 04 de 
Março de 2015, na Sede do Conselho 
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Comissão Organizadora 

Carlos Augusto Guimarães da Silva – Usuário 
Jozildo Rodrigues de Souza – Usuário 
Antônio Magno Sampaio Azevedo – Usuário 
Luana da Silva Campos – Usuário 
Haroldo Vicente do Nascimento - Profissional de Saú de 
Eliana Marques da Silva - Profissional de Saúde 
José Quintão Velloso – Gestor 
Pâmela Nunes da Costa - Gestor 

RESOLUÇÃO “P”nº 003/CMS-SG/15 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atri-

buições que lhe confere a Lei Federal nº 8.142/90, em confor-
midade com as disposições aprovadas pelo seu Colegi ado 
Pleno, RESOLVE: 

Art. 1º - Publicar as alterações dos nomes dos cons e-
lheiros membros da Comissão Executiva do CMS-SG, da  for-
ma como segue: 

I – Jozildo Rodrigues de Souza, Carlos Augusto Gui-
marães da Silva como Representantes Titulares dos U suários. 

II –  Haroldo Vicente do Nascimento  como Represen-
tante Titular dos Profissionais de Saúde. 

III -  Pâmela  Nunes da Costa como Representante Ti -
tular do Governo. 

IV – Abelardo Jaguaribe Maia e Onésimo Fontes Costa  
como Representantes Suplentes dos Usuários. 

V -  Eliana Marques da Silva como Representante Su-
plente dos Profissionais de Saúde. 

VI - José Quintão Velloso como Representante Suplen -
te do Governo. 

Art. 2º - Esta Resolução produzirá seus efeitos  a partir 
desta data, revogando-se as disposições em contrari o.  

São Gonçalo, 06 de fevereiro de 2015. 
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do CMS-SG 
RESOLUÇÃO “P” nº 004/CMS-SG/15 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Federal nº 8.142/90, em confor-
midade com as disposições aprovadas pelo seu Colegi ado 
Pleno, RESOLVE: 

Art. 1º - Publicar as alterações dos nomes dos cons e-
lheiros membros da Comissão Permanente Temática de Saú-
de Coletiva do CMS-SG, da forma como segue: 

I – Onésimo Fontes Costa e Maria Aparecida Soares 
da Costa como Representantes dos Usuários.  

II – Jorge Lourenço como Representante dos Profis-
sionais de Saúde.  

III – Angélica Maria Machado Cruz como Representan-
te do Governo. 

Art. 2º - Esta Resolução produzirá seus efeitos a p artir 
desta data, revogando-se as disposições em contrari o.  

São Gonçalo, 06 de fevereiro de 2015. 
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do CMS-SG. 
RESOLUÇÃO “P” nº 005/CMS-SG/15 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Federal nº 8.142/90, em confor-
midade com as disposições aprovadas pelo seu Colegi ado 
Pleno, RESOLVE: 

Art. 1º - Publicar as alterações dos nomes dos cons e-
lheiros membros da Comissão Permanente Temática de Or-
çamento e Finanças do CMS-SG, da forma como segue: 

I – Antônio Magno Sampaio, Carlos Augusto Guima-
rães da Silva como Representantes dos Usuários. 

II -  Eliana Marques da Silva  como Representantes 
dos Profissionais de Saúde. 

III -  Pâmela Nunes da Costa como Representante do 
Governo. 

Art. 2º - Esta Resolução produzirá seus efeitos  a partir 
desta data, revogando-se as disposições em contrari o. 

São Gonçalo,  06 de fevereiro de 2015.  
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do CMS-SG. 
RESOLUÇÃO “P” nº 006/CMS-SG/15 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Federal nº 8.142/90, em confor-
midade com as disposições aprovadas pelo seu Colegi ado 
Pleno, RESOLVE: 

Art. 1º - Publicar as alterações dos nomes dos cons e-
lheiros membros da Comissão Permanente Temática do Pro-
grama de Saúde da Família do CMS-SG, da forma como se-
gue: 

I –  Maria Aparecida Soares da Costa, Onésimo Fonte s 
Costa como Representantes dos Usuários. 

II – Rozinezio Afonso Pereira como Representantes 
dos Profissionais de Saúde. 

III -  Natalia Carungaba Caron como Representante d o 
Governo. 

Art. 2º - Esta Resolução produzirá seus efeitos a p artir 
desta data, revogando-se as disposições em contrari o.  

São Gonçalo,  06 de fevereiro de 2015. 
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do CMS-SG. 
RESOLUÇÃO “P” nº 007/CMS-SG/15 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Federal nº 8.142/90, em confor-
midade com as disposições aprovadas pelo seu Colegi ado 
Pleno, RESOLVE: 

Art. 1º - Publicar as alterações os nomes dos conse -
lheiros membros da Comissão Permanente Temática  de  Saú-
de Mental  do CMS-SG, da forma como segue: 

I –   Fernando César Faria Goulart e Abelardo Jagua ri-
be Maia como Representantes dos Usuários. 

II -   Eliana Marques da Silva como Representantes 
dos Profissionais de Saúde. 

III – Angélica Maria Machado Cruz como Representan-
te do Governo 

Art. 2º - Esta Resolução produzirá seus efeitos  a partir 
desta data, revogando-se as disposições em contrari o.  

São Gonçalo, 06 de fevereiro de 2015. 
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do CMS-SG. 
RESOLUÇÃO “P” nº 008/CMS-SG/15 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Federal nº 8.142/90, em confor-
midade com as disposições aprovadas pelo seu Colegi ado 
Pleno, RESOLVE: 

Art. 1º - Publicar as alterações dos nomes dos cons e-
lheiros membros da Comissão da Saúde do Trabalhador  do 
CMS-SG, da forma como segue: 

I – Fernando César Faria Goulart e Abelardo Jaguari be 
Maia como Representantes dos Usuários.  

II – Francisco Jose de Araújo Filho  como Represen-
tante dos Profissionais de Saúde.  

III – Angélica Maria Machado Cruz como Representan-
te do Governo. 

Art. 2º - Esta Resolução produzirá seus efeitos  a partir 
desta data, revogando-se as disposições em contrari o.  

São Gonçalo, 06 de fevereiro de 2015. 
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do CMS-SG. 
RESOLUÇÃO “P” nº 009/CMS-SG/15 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Federal nº 8.142/90, em confor-
midade com as disposições aprovadas pelo seu Colegi ado 
Pleno, RESOLVE: 

Art. 1º - Publicar as alterações dos nomes dos cons e-
lheiros membros da Comissão Permanente Temática de Órte-
se e Prótese do CMS-SG, da forma como segue: 

I – Antônio Magno Sampaio e Carlos Augusto Guima-
rães da Silva como Representante dos Usuários. 

II – Rozinezio Afonso Pereira como Representante do s 
Profissionais de Saúde. 

III – José Quintão Velloso como Representante do Go -
verno.   

Art. 2º - Esta Resolução produzirá seus efeitos a p artir 
desta data, revogando-se as disposições em contrari o.  

São Gonçalo, 06 de fevereiro de 2015. 
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do CMS-SG 
RESOLUÇÃO “P” nº 010/CMS-SG/15 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Federal nº 8.142/90, em confor-
midade com as disposições aprovadas pelo seu Colegi ado 
Pleno, RESOLVE: 
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Art. 1º - Publicar as alterações dos nomes dos cons e-

lheiros membros da Comissão Permanente Temática da Saú-
de da População Negra do CMS-SG, da forma como segu e: 

I – Maria Aparecida Soares da Costa e Walter José L u-
iz  como Representante dos Usuários. 

II – Jorge Lourenço como Representante dos Profis-
sionais de Saúde. 

III - Natalia Carungaba Caron como Representante do  
Governo.  

Art. 2º - Esta Resolução produzirá seus efeitos a p artir 
desta data, revogando-se as disposições em contrari o.  

São Gonçalo, 06 de fevereiro de 2015. 
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do CMS-SG 
RESOLUÇÃO “P” nº 011/CMS-SG/15 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Federal nº 8.142/90, em confor-
midade com as disposições aprovadas pelo seu Colegi ado 
Pleno, RESOLVE: 

Art. 1º - Publicar as alterações dos nomes dos cons e-
lheiros membros da Comissão Permanente Temática da Co-
missão da Saúde do Idoso do CMS-SG, da forma como s egue: 

I – Abelardo Jaguaribe Maia e Walter José Luiz como  
Representantes dos Usuários. 

II – Claudio dos Santos  Motta como Representante 
dos Profissionais de Saúde. 

III – Angélica Maria Machado Cruz  como Representan -
te do Governo. 

Art. 2º - Esta Resolução produzirá seus efeitos a p artir 
desta data, revogando-se as disposições em contrari o.  

São Gonçalo, 06 de fevereiro de 2015. 
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do CMS-SG 
RESOLUÇÃO “P” nº 0012/CMS-SG/15 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Federal nº 8.142/90, em confor-
midade com as disposições aprovadas pelo seu Colegi ado 
Pleno, RESOLVE: 

Art. 1º - Publicar as alterações dos nomes dos cons e-
lheiros membros da Comissão Permanente Temática de Co-
municação e Imprensa do CMS-SG, da forma como segue : 

I –  Carlos Augusto Guimarães e Steeve Pereira da S il-
va como Representantes dos Usuários. 

II – George Luis de Sousa Lopes como Representante 
dos Profissionais de Saúde. 

III – Natalia Carungaba Caron como Representante do  
Governo. 

Art. 2º - Esta Resolução produzirá seus efeitos a p artir 
desta data, revogando-se as disposições em contrari o.  

São Gonçalo, 06 de fevereiro de 2015. 
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do CMS-SG 
RESOLUÇÃO “P” nº 0013/CMS-SG/15 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Federal nº 8.142/90, em confor-
midade com as disposições aprovadas pelo seu Colegi ado 
Pleno, RESOLVE: 

Art. 1º - Publicar as alterações dos nomes dos cons e-
lheiros membros da Comissão Permanente Temática da Área 
de Gerenciamento Hospitalar do CMS-SG, da forma com o 
segue: 

I – Carlos Augusto Guimarães da Silva e Antônio Mag -
no Sampaio Azevedo como Representante dos Usuários.  

II -  Haroldo Vicente do Nascimento  como Represen-
tante dos Profissionais de Saúde. 

III - José Quintão Velloso como Representante do Go -
verno. 

Art. 2º - Esta Resolução produzirá seus efeitos a p artir 
desta data, revogando-se as disposições em contrari o.  

São Gonçalo, 06 de fevereiro de 2015. 
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do CMS-SG 
RESOLUÇÃO “P” nº 014/CMS-SG/15 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Federal nº 8.142/90, em confor-
midade com as disposições aprovadas pelo seu Colegi ado 
Pleno, RESOLVE: 

Art. 1º - Publicar as alterações dos nomes dos cons e-
lheiros membros da Comissão Permanente Temática de Con-
trole e Avaliação do Sistema do CMS-SG, da forma co mo se-
gue: 

I –  Abelardo Jaguaribe Maia e Wagner Tavares Nunes  
como Representantes dos Usuários.  

II – George  Luis de Sousa Lopes como Representante  
dos Profissionais de Saúde. 

III – José Quintão Velloso como Representante do Go -
verno. 

Art. 2º - Esta Resolução produzirá seus efeitos a p artir 
desta data, revogando-se as disposições em contrari o.  

São Gonçalo,  06 de fevereiro de 2015. 
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do CMS-SG. 

COMDEPISG 
Ata da Reunião Ordinária Outubro –20/10/2014 

A reunião ordinária nº 011/2014 realizada aos vinte  dias do 
mês de outubro do corrente ano se inicia às 14h e 5 0min com 
a Presidente Leila Maria da Silva Cerqueira, repres entante da 
instituição Movimento de Mulheres de São Gonçalo, a grade-
cendo a presença dos conselheiros, convidados e vis itantes. 
Ela solicita a apresentação dos visitantes. A Srª A na Lucia se 
apresenta e diz que trabalha no Hospital Estadual T avares de 
Macedo e a Srª Alessandra é assistente social e rep resenta a 
Subsecretaria de Atenção ao Idoso. A presidente ret oma a 
palavra e solicita a conselheira Neide, representan te da Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Social, para que  faça a 
leitura das atas das reuniões ordinária e extraordi nária. A 
conselheira Neide faz a leitura da ata da reunião o rdinária 
realizada no dia 15 de setembro que foi aprovada co m ressal-
va. Em seguida faz a leitura da ata da reunião extr aordinária 
realizada no dia 29 de outubro que foi aprovada. Re tomando a 
palavra a presidente passa para o próximo ponto da pauta a 
Deliberação nº 001 do COMDEPISG. E relata que na re união 
extraordinária foi solicitado a modificação de algu ns pontos. 
O artigo 2º foi suprimido e em relação ao Termo de Licença da 
Vigilância Sanitária foi modificada a redação fican do nos pra-
zos previstos em lei. O conselheiro Roberto, repres entante da 
Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRAN), rela ta que é 
necessário definir os prazos para adequação das Ins tituições 
de Longa Permanência (ILPI’S) já existentes e as no vas.  A 
presidente retoma a palavra e relata que os prazos são de 
seis meses. E solicita ao conselheiro Roberto que c onstrua a 
nova redação. E com essas modificações coloca a Del ibera-
ção nº 001/ 2014 em votação, sendo aprovada por tod os. E 
relata que no dia 11 de novembro às 14hs acontecerá  uma 
Capacitação para 30 Instituições de Longa Permanênc ia (IL-
PI’S) na sede do Ministério Público de São Gonçalo conforme 
a Srª Eliude, representante da Instituição Lar Futu ro dos Ido-
sos, nos informou. E amanhã acontecerá uma Audiênci a no 
Ministério Público sobre uma instituição com a pres ença da 
Secretaria Municipal de Atenção ao Idoso, Mulher e Pessoa 
com Deficiência. Passando para o próximo ponto da p auta 
que é sobre a avaliação da I Jornada sobre Envelhec imento e 
Políticas Públicas. A conselheira Neide relata que foi muito 
interessante, mas foi voltado para os técnicos. E q ue a Jorna-
da deveria ter mais atividades voltadas para os ido sos. E em 
relação à alimentação foi servida muito tarde e pró ximo ao 
horário do almoço. A presidente relata que ficou pr eocupada 
com o formato da mesa de abertura que foi uma conve rsa 
informal entre as Secretarias: Desenvolvimento Soci al, Espor-
te e Lazer, Atenção ao Idoso, Mulher e Pessoa com D eficiên-
cia e Saúde e a Srª. Telma representante do Centro de Estu-
dos e Pesquisas do Envelhecimento (CEPE). Mas ressa lta um 
ponto positivo que foi a realização de um Grupo de Trabalho 
que se reunirá no dia 04 de dezembro às 10hs no pré dio Ane-
xo da Prefeitura. Esse grupo será aberto a todos in teressados 
para propor ações voltadas para a pessoa idosa. A c onselhei-
ra Letícia, representante da Secretaria Municipal d e Saúde, 
ficou encantada com o local que era muito agradável . Em 
relação à alimentação não é possível ter uma mesa f arta para 
um público grande.  O ideal é ter uma senha para pe gar um 
lanche ou almoço. E elaborar um evento mais voltado  para os 
idosos na questão dos direitos. Também enfatizou a Dança 
Sênior que foi ministrada pela Srª. Conceição que i nteragiu 
com o público e foi muito boa. A conselheira Sandra , repre-
sentante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , relata 
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que a questão da alimentação foi ruim devido à demo ra, pois 
havia idosos Diabéticos. Mas o evento foi bom. A Sr ª. Alaíde 
relata que gostou do evento, mas reclamou do ar con diciona-
do que tornou o ambiente muito frio. E ela também g ostou do 
palhaço que interagiu com todos. Passando para o pr óximo 
ponto da pauta que é sobre a ausência do Vice-Presi dente, Sr. 
Marcos Vinícius M. Varella, a presidente relata que  foi enviado 
um Ofício para a Secretaria Municipal de Educação a  respeito 
da sua ausência nas reuniões do conselho. A Secreta ria Mu-
nicipal de Educação respondeu que o mesmo estava do ente e 
o suplente não poderia estar presente. E desde entã o não tem 
comparecido as reuniões e seguindo o Regimento Inte rno já 
deveria ter sido feito a sua substituição. Então fo i deliberado 
por este conselho redigir uma reiteração com alguns  conside-
rando sobre a importância do conselho e tendo um pr azo de 
um mês para a resposta. A presidente passa para os Informes 
Gerais informando sobre uma Exposição “Cidade Acess ível” 
que está acontecendo na Casa da Ciência da Universi dade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ) sito a R ua Lauro 
Muller, 03 – Botafogo – R.J.. Ela relata que a entr ada é gratuita 
e acontece entre os dias 22 de outubro até o dia 21  de dezem-
bro. E pergunta ao conselheiro Roberto, SEMTRAN, se  é pos-
sível conseguir um ônibus para levar os conselheiro s a expo-
sição. O visitante Sr. Antonio relatou que só soube  da Jorna-
da sobre Envelhecimento um dia antes no Centro de R eferên-
cia de Assistência Social (CRAS) Guaxindiba. E tamb ém quer 
agradecer a presença da Drª. Catarina Noble, que fa z uma 
proeza no papel de delegada. E se existe alguma pos sibilida-
de, consultar a Secretaria Municipal de Esporte e L azer para 
que os idosos possam participar da abertura das Oli mpíadas. 
A presidente relata que podemos convocar a Srª. Tic iane para 
esclarecer essa questão. A presidente retoma a pala vra e 
relata que o II Fórum Internacional da Longevidade apresen-
tou dados estatísticos onde revela que os países de  primeiro 
mundo investem muito em pesquisa. Citou que um dos pales-
trantes e Coordenador do Fórum, Dr. Kalache é uma p essoa 
empenhada e determinada nas questões voltadas para a pes-
soa idosa. E relata que o objetivo do Fórum é redig ir uma 
Carta sobre Gênero e Envelhecimento a qual foi feit a alguns 
adendos. A presidente entrou em contato com a Promo toria 
do Idoso para agendar uma audiência para relatar as  dificul-
dades que estamos enfrentando no Conselho com a Sec reta-
ria do Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência. Nada  mais 
tendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião e seg ue a 
presente ata para aprovação e ser assinada pela pre sidente e 
pela  primeira secretária. 

LEILA MARIA DA SILVA CERQUEIRA 
Presidente 

SONIA MARIA LOPES FIGUEIREDO 
1ª Secretária 

Ata da Reunião Ordinária Novembro  –17/11/2014 
A reunião ordinária nº 012/2014 realizada aos dezes sete dias 
do mês de novembro do corrente ano se inicia às 15h  e 15 
min. com a segunda secretária Neide Carvalho, repre sentante 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, justifi-
cando que a Presidente já se encontrava no Anexo, m as soli-
citou que começassemos a reunião e também pede desc ulpa 
pelo atraso. E como não tem nenhum visitante para s e apre-
sentar passa para o próximo ponto da pauta que é a leitura da 
ata. A ata foi lida pela conselheira Neide e aprova da por todos 
os conselheiros. O conselheiro Mario Sérgio, repres entante 
do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Aposent ados e 
Pensionistas Idosos – SINTAPI gostaria de maiores e sclare-
cimentos do programa Melhor em Casa, pois é um prog rama 
muito precário. E também solicita a presença do Sec retário 
Municipal de Saúde ou algum representante para maio res 
questionamentos a respeito do programa. A conselhei ra Nei-
de relata que o Secretário Dr. Abel compareceu a re união do 
conselho e disse que retornará em três meses para d ar ciên-
cia sobre as melhorias solicitadas. Passando para o  próximo 
ponto da pauta a presidente Leila Maria da Silva Ce rqueira, 
representante da instituição Movimento de Mulheres de São 
Gonçalo, relata que aconteceu no dia 11 de novembro  uma 
Capacitação para as Instituições de Longa Permanênc ia pelo 
Ministério Público de São Gonçalo e que comparecera m pou-
cos conselheiros. E solicitou que outros conselheir os e con-
vidados que foram à capacitação também emitam a sua  opini-
ão que é bastante relevante. A conselheira Gina, re presentan-

te da Secretaria Municipal de Saúde, relata que ape sar da 
capacitação ser voltada para as ILPI’S foi bastante  relevante 
para os conselheiros presentes. Os representantes d a Institu-
ição Lar para Idosos Irene Silva, Sr. Altineu e Srª  Suzana rela-
tam que foi muito importante a fala do enfermeiro q ue se fazia 
presente na Capacitação. A presidente retoma a pala vra e 
informa que compareceu a uma audiência no Ministéri o Pú-
blico de São Gonçalo no dia 21 de outubro com a Sec retária 
Municipal de Atenção ao Idoso, Mulher e Pessoas com  Defici-
ência, Srª. Tânia Soares e a Subsecretária do Idoso , Srª. Silvia 
Baltazar sobre a instituição “Uma Lágrima para Deus ”. E rela-
ta que o Ministério Público já tinha dado um prazo para a ins-
tituição se adequar e não podia abrigar nenhum idos o. Mas 
uma assistente social do Núcleo de Atendimento da S aúde da 
Família (NASF) continuou enviando idosos. Então o M inistério 
Público deu novo prazo para a instituição de três m eses para 
realizar as adequações necessárias. A conselheira G ina suge-
re que tenhamos um tempo para estudar a legislação sobre as 
ILPI’S a partir de janeiro. A presidente retoma a p alavra e in-
forma que ano que vem terá quatro Conferências: Mun icipal, 
Regional, Estadual e Nacional. E relata que no dia 25 de no-
vembro às 9h acontecerá à segunda Reunião Ampliada no 
auditório do Conselho Estadual de Defesa dos Direit os da 
Pessoa Idosa (CEDEPI) sito a Rua D’Ajuda, nº 05 – 1 1ª andar 
Rio de Janeiro que trará informações sobre as Confe rências. 
E no dia 27 de novembro acontecerá a Capacitação pa ra a 
Região Metropolitana II realizada pelo CEDEPI no mu nicípio 
de Rio Bonito. A presidente diz que amanhã terá iní cio o VI 
Encontro Nacional de Fóruns da Sociedade Civil pelo s Direi-
tos das Pessoas Idosas. E que participarão deste en contro as 
conselheiras Alda, Sonia e a presidente Leila. E di z que se 
tivéssemos o Fundo do Idoso não precisava solicitar  auxílio 
para a viagem a Secretaria Municipal de Atenção ao Idoso, 
Mulher e Pessoas com Deficiência. E informa que a S ecretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social deu auxílio par a viagem 
no valor total de R$ 1.000,00  a ser partilhado ent re as conse-
lheiras citadas acima no nome da conselheira Neide,  que é 
funcionária efetiva da SMDS, e que terá que prestar  conta 
deste valor. A presidente faz a leitura da programa ção da 
Reunião Ampliada do dia 25 de novembro. E solicita que se 
crie uma comissão para a confraternização do final do ano. 
Os conselheiros sugerem o valor de R$10,00, trazer um quilo 
de alimento não perecível (arroz e feijão) e fazer um amigo 
oculto de cartão. A comissão é composta pelos segui ntes 
conselheiros: Leila, Alda e Sandra. Nada mais tendo  a tratar, 
dá-se por encerrada a reunião e segue a presente at a para 
aprovação e ser assinada pela presidente e pela  pr imeira 
secretária. 

LEILA MARIA DA SILVA CERQUEIRA 
Presidente 

SONIA MARIA LOPES FIGUEIREDO 
1ª Secretária 

Ata da Reunião Ordinária Dezembro – 15/12/2014 
A reunião ordinária nº 013/2014 realizada aos quinz e dias do 
mês de dezembro do corrente ano se inicia às 15h co m a Pre-
sidente Leila Maria da Silva Cerqueira, representan te da insti-
tuição Movimento de Mulheres de São Gonçalo, agrade cendo 
a presença dos conselheiros, convidados e visitante s. Ela 
relata que iniciará a reunião mesmo sem ter o quóru m míni-
mo. E também faz um informe sobre a ausência dos co nse-
lheiros:  Sonia, representante do Rotary Club Paraí so São 
Gonçalo, está viajando e o conselheiro Roberto, rep resentan-
te da Secretaria Municipal de Transportes, falecime nto do 
irmão. E diz que é uma pena que a Secretaria de Ate nção ao 
Idoso, Mulher e Pessoas com Deficiência não estar p resente 
na reunião, pois vamos fazer uma avaliação do ano d e 2014. E 
relata que conseguimos elaborar a Deliberação nº 00 1/2014 
para que possamos cadastrar e recadastrar as Instit uições de 
Longa Permanência para Idosos (ILPI’S), mas ainda n ão foi 
publicada. E a Promotoria do Idoso está exigindo es te cadas-
tro. A presidente solicita uma inversão na pauta pa ra que a 
conselheira Neide, representante da Secretaria Muni cipal de 
Desenvolvimento Social, faça a apresentação das ati vidades 
do COMDEPISG. Após a apresentação a presidente reto ma a 
palavra e informa que ano que vem será o ano das Co nferên-
cias. E que será necessário criarmos uma comissão p ara dar 
suporte as Conferências. E que o tema das Conferênc ias será 
Protagonismo e Empoderamento da Pessoa Idosa – Por um 
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Brasil para todas as idades. E informa que as Confe rências 
Municipais aconteceram até maio de 2015; as Estadua is até 
agosto de 2015 e a Nacional com datas previstas par a os dias 
07 a 11 de dezembro de 2015. E as Regionais deveram  acon-
tecer entre maio e agosto. E também relata que como  perten-
cemos a Região Metropolitana II os municípios que c ompõem 
essa região terão que se reunir para escolher o mun icípio 
sede. E que a Conferência é outro momento do Consel ho. 
Essa comissão será formada pelos conselheiros que p odem 
buscar parcerias com as Secretarias e fazer a divul gação. A 
presidente relata que a Conferência tem que ser rea lizada 
num local com acessibilidade e ter programação cult ural. As 
conferências são executadas em dois dias. E que os conse-
lheiros são delegados natos. E em relação à Conferê ncia Na-
cional a passagem aérea é paga pelo Estado e a alim entação 
é paga pelo Governo Federal. A presidente esclarece  que em 
1996 o conselho era denominado Conselho Municipal d e Di-
reitos do Idoso. E a presidente Maria da Conceição Lopes de 
Souza modificou o nome do conselho para Conselho Mu nici-
pal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Mas qua ndo a lei 
foi publicada saiu com erros. E os conselheiros se colocaram 
a disposição para elaborar uma corrigenda que foi e ncami-
nhada para a Procuradoria Município. E não temos ap oio téc-
nico. E no governo do prefeito Neilton Mulin foi cr iada a Se-
cretaria Municipal de Atenção ao Idoso, Mulher e Pe ssoas 
com Deficiência que não possui vaga no conselho. El a infor-
ma que somente hoje a Lei que modifica o nome do co nselho 
foi aprovada na Câmara de Vereadores. E que com a L ei defi-
nida teremos muito trabalho pela frente. Passando p ara o 
próximo ponto da pauta que é o VI Encontro Nacional  de Fó-
runs da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Id osa reali-
zado em Fortaleza. A presidente faz um breve esclar ecimento 
sobre a participação dos conselheiros. Ela relata q ue no go-
verno anterior foi liberada a participação de quatr o conselhei-
ros entendo que é uma capacitação para todos. E nes se go-
verno foi deliberada a participação de dois conselh eiros no V 
Encontro que foi realizado em Curitiba. E nesse ano  solicita-
mos auxílio a Secretaria de Atenção ao Idoso, Mulhe r e Pes-
soas com Deficiência  a qual estamos vinculados. E esta se-
cretaria encaminhou a Secretaria de Desenvolvimento  Social 
que liberou a quantia de R$ 1.000, 00 para as três conselhei-
ras, a presidente Leila, Sonia e Alda, que iriam pa rticipar do VI 
Encontro. E esta verba terá que prestar conta a con selheira 
Neide, pois o processo foi feito no nome dela por s er funcio-
nária efetiva. A Secretária Tânia Soares disponibil izou o carro 
para levar as conselheiras ao Aeroporto. A presiden te lembra 
que se tivéssemos verba do Fundo do Idoso não preci saría-
mos solicitar verba a Secretaria só passaria pela a provação 
do conselho. Nesse Encontro esteve presente o Senad or Pau-
lo Paim. Houve a leitura da Carta do Fórum. A presi dente rela-
ta que foi um evento cansativo, mas valeu à pena, p ois sem-
pre engrandece o conhecimento. A conselheira Alda, repre-
sentante do Movimento de Mulheres de São Gonçalo, d iz que 
foi o primeiro encontro que participou e foi tudo m aravilhoso. 
A presidente retoma a palavra e solicita que a cons elheira 
Neide faça a leitura da ata, que foi aprovada por t odos. A pre-
sidente solicita aos conselheiros para que façam um a avalia-
ção do ano de 2014. A conselheira Neide relata que um passo 
importante para o conselho foi a aprovação da Delib eração 
para cadastramento da ILPI’S. O conselheiro Ribas, represen-
tante do Rotary Paraíso São Gonçalo, relata que a p residente 
tem que ter apoio de todos. A Srª. Suzana, represen tante da 
instituição Lar para Idosos Irene Silva, relata que  avanço mui-
to relevante foi a aproximação do Ministério Públic o com as 
ILPI’S através das capacitações. A presidente relat a que teve 
avanços significativos como todas as reuniões ter q uórum e 
todas as atas publicadas e o Ministério Público mai s próximo 
de todos os atores: ILPI’S, Vigilância Sanitária e Conselho. 
Mas temos aspectos negativos também como: Falta de estru-
tura para o conselho funcionar adequadamente; não t ermos a 
presença da SEMIND na vice-presidência; não termos o Fun-
do do Idoso implementado; as comissões de trabalho do con-
selho não estão em funcionamento; as denúncias do D isque 
100 não tem como ser impressas para dar resposta ao  Conse-
lho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa  (CEDE-
PI) e não acompanhamos as respostas das denúncias q ue 
são encaminhadas aos Centros Especializados de Refe rência 
de Assistência Social (CREAS). A presidente Leila s olicita que 

todas essas ações devem ser encaminhadas para o Pre feito 
através de Ofício com cópia para o Ministério Públi co com um 
prazo. Ela coloca em votação e foi aprovada por tod os. E foi 
criada a Comissão para a Conferência Municipal: Nei de, Ve-
rônica, Leila, Ribas (divulgação), Sandra, Angélica , Márcia, 
Sônia e Alda. A presidente convida a todos para a C onfrater-
nização do conselho. Nada mais tendo a tratar, dá-s e por 
encerrada a reunião e segue a presente ata para apr ovação e 
ser assinada pela presidente e pela  primeira secre tária. 

LEILA MARIA DA SILVA CERQUEIRA 
Presidente 

SONIA MARIA LOPES FIGUEIREDO 
1ª Secretária 

 


