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Aos dez (10) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (2020), às catorze horas e quinze 

minutos (14h30), foi realizada de forma virtual por teleconferência do aplicativo Cisco Webex 

a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal – CDI/DF, 

conforme a seguinte pauta: ITEM I- Abertura; ITEM II-Justificativa de ausência de 

conselheiros (as); ITEM III- Discussão sobre a mudança do local da sede do Conselho dos 

Direitos do Idoso do Distrito Federal-CDI/DF. ITEM IV-Encerramento. Participaram da 

presente reunião virtual os Conselheiros representantes do Governo: LEILA BARRETO 

ORNELAS, conselheira titular, representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do 

Distrito Federal; LEONARDO LINO DE SOUZA, conselheiro titular, representante da 

Secretaria de Estado de Educação; ANGELA MARIA SACRAMENTO, conselheira titular, 

representante da Secretaria de Estado de Saúde e os conselheiros representantes da ociedade 

civil: ANTONIA LÚCIA GUIMARÃES DE AGUIAR, conselheira titular, representante da 

Casa do Ceará em Brasília;  MARIA VICENTINA LOPES DE LUCENA, conselheira titular, 

representante da Associação dos Idosos de Taguatingua; ANA CAROLINE LAURENTINO 

ARAÚJO, conselheira titular, representante da Instituição de Ensino Superior com Programa 

de Atendimento ao Idoso e GEOVANIA MARIA GONÇALVES SOARES, conselheira titular, 

representante do Instituo de Integridade Lar dos Velhinhos Maria Madalena.  Convidados: 

Maurício Antônio do Amaral Carvalho, Secretário Executivo da SEJUS/DF, Washington 

Mesquita, Subsecretário de Políticas Públicas para o Idoso e Máercia Correia de  Mello, 

Promotora de Justiça do PROJID Item I- Abertura. A presidente do CDI/DF Antonia Lucia 

Guimarães Aguiar, agradeceu a participação de todos. ITEM II-Justificativa de ausência de 

conselheiros (as). Foi justificada a ausência do conselheiro SIDNEY ALMEIDA JÚNIOR, 

conselheiro titular, representante da Secretaria de Estado de Transporte.  ITEM III- Discussão 

sobre a mudança do local da sede do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal-

CDI/DF.  A presidente ressaltou que se reuniu  juntamente com a vice-presidente Leila Ornelas 

e com a secretária Cirlânia Mota com o Secretário Maurício e com o Subsecretário de Políticas 

para o Idoso Washington Mesquita, para solicitar a permanência do Metrô na Estação 112 Sul 

e que na ocasião foi informada pelo Secretário que não teria condições de manter o CDI/DF 

devido ao custo do espaço e que de imediato o Conselho seria transferido para a Rodoferroviária 

e futuramente poderia verificar um espaço mais acessível para a sede do CDI. Em seguida   

passou a palavra para o Secretário Executivo, Sr. Maurício que informou que o contrato com o 

Metrô não foi renovado pois o mesmo que antes era gratuito passou a ser oneroso  para o 

Governo do Distrito Federal e em virtude da atual situação de pandemia do COVID-19 em que 

o Governo precisa passar por cortes orçamentários se tornou inviável a permanência do CDI/DF 

na Estação do Metrô de forma que foi apresentando um projeto arquitetônico para receber as 

novas instalações do CDI/DF no prédio da Rodoferroviária onde já funciona a SEJUS/DF. 

Concedida a palavra à Promotora de Justiça, Dra. Maércia a mesma enfatizou a importância de 

se preservar o atendimento à população idosa de forma a assegurar um local apropriado e de 

fácil acesso para recebê-los. A Conselheira Angela solicitou que a SEJUS/DF divulgue para 



os idosos do Distrito Federal informando sobre a mudança de endereço, para que as pessoas 

mais vulneráveis que procuram a sede do CDI/DF no Metrô não sejam tão impactadas com a 

mudança. O Secretário Executivo se prontificou a atender às solicitações do colegiado e se 

comprometeu em verificar a possibilidade de mudança da sede do CDI/DF para um local mais 

acessível no futuro. A presidente, então, informou que diante da negativa da Secretaria de 

Justiça do Distrito Federal quanto a permanência do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa do 

Distrito Federal na Estação do Metrô na 112 sul, local denominado praça do idoso pela Lei nº 

5.307/2014, o CDI/DF estará mudando para o espaço da Rodoferroviária. Item III-

Encerramento. A Presidente deu por encerrada a presente reunião e nada mais havendo a tratar, 

eu, Cirlânia Mota Alexandrino, Secretária Executiva do Conselho dos Direitos dos Idosos do 

Distrito Federal lavrei esta ata que vai assinada por mim e pela Presidente deste Conselho. 

Brasília, 10 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 


