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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DOS DIREITOS DO 

IDOSO DO DISTRITO FEDERAL 

 

Aos vinte e um (21) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (2020), às catorze horas 

(14h), foi realizada de forma virtual por e-mail a 4ª 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- Aprovação 

da Ata da 8ª Reunião Ordinária do CDI/DF, realizada no dia 02/09/2020. ITEM IV- 

Aprovação da Resolução nº 154/2020-CDI/DF que dispõe sobre a nomeação da Comissão 

Eleitoral responsável pelo processo eleitoral de escolha de representantes da Sociedade 

Civil para concorrerem o preenchimento de 08 (oito) vagas que comporão o Conselho dos 

Direitos do Idoso do Distrito Federal para a Gestão 2020/2022. ITEM V- Aprovação do 

Edital de Convocação das entidades sem fins lucrativos com atuação no campo da 

promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa para a eleição dos representantes 

das entidades da sociedade civil organizada que comporão o Conselho dos Direitos do 

Idoso para a Gestão 2020/2022; ITEM VI- Encerramento. Participaram da presente reunião 

virtual através do e-mail: cdi@sejus.df.gov.br, 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; SIDNEY ALMEIDA JÚNIOR, , 

conselheiro titular, representante da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade; 

ANGELA MARIA SACRAMENTO, conselheira titular, representante da Secretaria de Estado 

de Saúde e os conselheiros representantes da sociedade civil: ANTONIA LÚCIA 

GUIMARÃES DE AGUIAR, conselheira titular, representante da Casa do Ceará em Brasília;  

MA MARIA TEREZA DINIZ, conselheira titular, representante da Associação Obra Social 

Santa Isabel; MARIA VICENTINA LOPES DE LUCENA, conselheira titular, representante 

da Associação dos Idosos de Taguatinga; 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; MARIA 

CLÁUDIA AZEVEDO DE ARAÚJO, conselheira titular, representante da Ordem dos 

Advogados do Brasil , MARCIA VILLAS BOAS RAMOS, conselheira suplente, representante 

do Programa Providência Elevação de Renda Familiar. Item I- Abertura. A presidente do 

CDI/DF Antonia Lucia Guimarães Aguiar informou que em virtude da prorrogação do atual 

mandato dos Conselheiros do CDI/DF,  até 02/12/2020, o Edital de Convocação para processo 

eleitoral dos representantes da Sociedade Civil, deve ser publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal 60 (sessenta) dias antes do término do mandato dos seus representantes e a eleição das 

organizações da sociedade civil deve ser realizada pelo menos 30(trinta) dias antes do final do 

mandato, e nos termos do ART. 5º, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno do CDI/DF. ITEM 

II-Justificativa de ausência de conselheiros (as).  Não houve justificativa de ausência a esta 

reunião.  ITEM III- Aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária do CDI/DF, realizada no 

dia 02/09/2020. A referida ata foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros que 
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enviaram seus votos através do e-mail: cdi@sejus.df.gov.br, aprovando esta ata por 

unanimidade. ITEM IV- Aprovação da Resolução nº 154/2020-CDI/DF que dispõe sobre a 

nomeação da Comissão Eleitoral responsável pelo processo eleitoral de escolha de 

representantes da Sociedade Civil para concorrerem o preenchimento de 08 (oito) vagas 

que comporão o Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal para a Gestão 

2020/2022. A resolução foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros que enviaram 

seus votos através do e-mail: cdi@sejus.df.gov.br, aprovando esta resolução por unanimidade.  

ITEM V- Aprovação do Edital de Convocação das entidades sem fins lucrativos com 

atuação no campo da promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa para a 

eleição dos representantes das entidades da sociedade civil organizada que comporão o 

Conselho dos Direitos do Idoso para a Gestão 2020/2022. A presidente informou que o O 

referido edital foi enviado antecipadamente por e-mail aos conselheiros que enviaram seus 

votos através do e-mail: cdi@sejus.df.gov.br, aprovando este edital por unanimidade.  ITEM 

VI- Encerramento.   Nada mais a tratar, eu, Cirlânia Mota Alexandrino, Secretária Executiva 

do Conselho dos Direitos dos Idosos do Distrito Federal lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim e pela Presidente deste Conselho. Brasília, 21 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


