
Voz da Experiência.
Aqui, o idoso tem voz.  

Importância do Conselho
Municipal do Idoso:  

Todo idoso merece respeito, atenção e oportunidades 
para exercer a sua cidadania. E, para que esses direitos 
sejam sempre assegurados, o Ministério Público do 
Estado da Bahia criou o Voz da Experiência. Um projeto 
que vai ajudar a fortalecer os Conselhos Municipais do 
Idoso - CMIs na busca das melhores soluções para a 
terceira idade.

Trabalhando lado a lado do poder público municipal e 
dos órgãos de representação estadual e nacional, os 
Conselhos Municipais do Idoso atuam 
independentemente de partidos e promovem amplos 
debates e propostas das reais necessidades e anseios 
dos idosos, Uma iniciativa que vem ganhando força e 
ajudando a construir uma sociedade mais organizada, 
inclusiva e participativa. 

- Estimular a participação dos idosos na formulação da 
Política Municipal do Idoso;
- Sensibilizar os poderes públicos municipais no 
atendimento das demandas das políticas públicas do 
idoso;
- Procurar formas de parceria que promovam os direitos 
dos idosos;
- Estimular a organização de idosos e sua efetiva 
participação social;
- Contribuir na formulação de ações locais de promoção 
da pessoa;
- Fiscalizar, supervisionar e avaliar a implementação da 
Política Nacional do Idoso (PNI) e do Estatuto do Idoso;
- Incentivar e apoiar ações concretas em favor dos 
idosos para assegurar a sua continuidade.

Voz da Experiência em ação.  
Assegurar que cada vez mais idosos tenham seus direitos 
garantidos é o propósito do Voz da Experiência, que tem atuado 
na implantação dos Conselhos, que agem diretamente na 
decisão e definição das diretrizes e outras questões 
relacionadas à Política de Atenção à Pessoa Idosa. Além de 
acompanhar e controlar o funcionamento dos programas e 
instituições governamentais e não govenamentais que fazem 
parte da rede de atenção e proteção ao idoso. 

Fundo Municipal dos Direitos
do Idoso - FMDI.  

Sua voz é muito importante.  

Para atuar com eficiência nos municípios, os Conselhos 
precisam de recursos. Por isso, foi criado o Fundo Municipal dos 
Direitos do Idoso, que cuida da captação, repasse e aplicação 
dos recursos que vão dar suporte financeiros para implantação, 
manutenção e desenvolvimento de planos, programas e ações 
voltados aos idosos.

A utilização dos recursos do Fundo vai depender do plano de 
ação de casa Conselho, que deverá conter programas a serem 
colocados em prática para promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos do idoso. 

O Conselho Municipal do Idoso vem crescendo nos municípios 
onde atua. Mas, para ganhar ainda mais força, é importante que 
todos participem. Por isso, faça a sua parte: dê sua opinião, 
discuta ideias e propostas que vão contribuir para a formulação 
e implementação das políticas públicas. A sua participação, 
mais do que um exercício de cidadania, é a melhor garantia de 
que todos os processos serão colocados em prática com a 
transparência e prioridade que a sociedade precisa e que os 
idosos merecem.



CHEGOU A HORA DE
VIVER UM NOVO TEMPO:

O DO RESPEITO 
AOS DIREITOS DA 

PESSOA IDOSA.
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