
Ata de Reunião da Coordenação Nacional do Fórum Permanente Nacional da 

Sociedade Civil de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa nos dias 6,7 e 8 de 

abril de 2011, em Brasília-DF 

A reunião da Coordenação Nacional iniciou-se às 10:30 do dia 6 de abril, na sede do ANDES/DF, 

estando presentes os seguintes membros da Coordenação Nacional que fizeram breve 

apresentação: Região Norte:  FÓRUM METROPOLITANO DAPESSOA IDOSA  –PA - Madalena 

Maria Ferreira da Moda; Região Nordeste: FÓRUM CEARENSE DE POLÍTICAS PARA O IDOSO 

-FOCEPI-CE - Antonio Rubens Pompeu Braga; FÓRUM PEMANENTE DE DEFESA DO IDOSO -

BA - Belanisia Ribeiro Dos Santos e  Milton Rodolfo de Souza Machado Junior; Região Sudeste:  

FÓRUM PERMANENTE DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DO IDOSO NO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO -  Fórum PNEIRJ/RJ - Maria Jose Ponciano Sena Silvestre e Serafim Fortes 
Paz; Região Sul: FÓRUM PARANAENSE DO IDOSO – PR -  José Araújo da Silva  e Patricia 

Augusta Alves Novo.   

No primeiro ponto de pauta: AVALIAÇÃO DO II ENCONTRO NACIONAL,  foram abordadas 

as dificuldades encontradas e o inter-relacionamento dos diferentes formatos de fóruns que 

passaram, em determinado momento, a serem criados: fóruns de conselhos, fóruns de presidentes 

de conselhos, fóruns de gestores, etc. 

 Concluiu-se que os referidos alguns formatos são constituídos como espaços “instituídos” e outros 

fóruns, como o Fórum Nacional se constituem como espaços “instituintes”, por essa diferença é 

que poderia se explicar o impacto que vem causando para muitos. 

Como resultante, poderia ocorrer  o direcionamento de recursos destinados aos fóruns, aprovados 

nas conferências, para os fóruns instituídos, o que é um motivo de alerta.   

Como estratégias de enfrentamento, foram apresentados os seguintes pontos: 

1-     Revisão do material informativo do II Encontro pela Coordenação Nacional; 

2-     Reuniões da Coordenação Nacional com a Comissão de Organização do III Encontro Nacional 

prevista para 20 e 21 de agosto de 2011 em Salvador; 

3-     Observar os pontos frágeis ocorridos no II Encontro para elaboração de propostas para o 

regimento do III Encontro; 

4-     Proposta de acréscimo no Regimento Interno do Fórum Nacional do artigo 7 da Res. CNAS 

237, de 14/12/2006; 

5-     Incentivar a discussão do processo “instituído x instituinte” nos encontros 

estaduais/municipais, para melhor compreensão do espaço dos fóruns da sociedade civil, 

sugerindo-se como subsídio o texto de Marilena Chauí, “Cultura e Democracia” capítulo 1 – O 

Discurso Competente disponível na rede e outros textos similares. 

 No segundo ponto de pauta, INDICAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL, foi definida a recondução 

de Maria Jose Ponciano Sena Silvestre para a Secretaria Geral. 

Sobre o ponto DEFINIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO FÓRUM DE DEFESA DOS 

DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA REGIÃO METROPOLITANA DO ESPÍRITO SANTO 



para a Coordenação Nacional, a Coordenação considerou a referida representação suspensa por 

não ter sido apresentado, até o momento, a indicação dos representantes do Fórum inscrito bem o 

Regimento Interno solicitado.  Tão logo as pendências sejam solucionadas, a representação será 

examinada. 

No ponto ANÁLISE DOS REGIMENTOS INTERNOS DOS FÓRUNS E ADEQUAÇÃO AO 

FÓRUM NACIONAL ATÉ AGOSTO DE 2011, foram feitas as seguintes considerações: 

1-     no capítulo DA CONSTITUIÇÃO, deve estar explícita a concordância com o Regimento 

Interno  do Fórum Nacional, bem como com as deliberações aprovadas nas assembléias. 

2-     Deve estar explícito que a coordenação do Fórum é exclusiva da sociedade civil, bem como o 

direito de voto. 

3-     Deve constar no regimento que os funcionários públicos em cargo de confiança ou de direção 

na esfera pública não o sejam membros dos fóruns representando o segmento  da sociedade civil.  

Recomendamos para maiores esclarecimentos observar o artigo 7º da Res. 237/2006 do CNAS; 

4-     Os fóruns membros terão até um ano para adaptarem seus regimentos internos ao regimento do 

Fórum Nacional   contados a partir de seu pedido de credenciamento e/ou participação no 

Encontro. 

5-     Os fóruns já credenciados terão até agosto de 2011 para realizarem a referida adaptação. 

 Sobre o formato da apresentação dos fóruns nos Encontros Nacionais, foi elaborado o 

seguinte roteiro unificado: 

NOME 

FUNDAÇÃO 

OBJETIVOS 

PERIODICIDADE DAS REUNIÕES 

SISTEMA DE COORDENAÇÃO 

SISTEMA DE VOTAÇÃO 

QUEM PARTICIPA 

3 PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 

ARTICULAÇÃO COM OUTROS MOVIMENTOS E FÓRUNS. 

 O ROTEIRO deve ser encaminhado para a Coordenação, com antecedência de até 15 dias antes 

do Encontro Nacional, sendo que o tempo de apresentação é de 10 minutos por cada Estado.  No 

caso de não haver fórum estadual e havendo mais de 2 fóruns municipais/regionais inscritos deverá 

haver uma composição para uma única apresentação de 10 minutos. 



Haverá espaço para exposição de banners e fotos. 

 Passou-se, a seguir para a discussão dos itens referentes ao III ENCONTRO NACIONAL. 

A LOGOMARCA será mantida, mudando apenas a numeração de II para III Encontro; 

O número de participantes será mantido: 6 representantes; 4 observadores e 5 participantes em 

geral por estado.   

Com relação aos 5 participantes em geral por estado, pode haver flexibilidade, sendo, entretanto,  

limitado ao total de 50, que quando atingido, encerrariam as inscrições nesta modalidade. 

O estado sede do Encontro poderá inscrever até 20 participantes em geral. 

Assim, a previsão de participantes do III Encontro Nacional seria de 170 pessoas. 

Com relação ao pagamento das inscrições, foi estipulado o valor de cem reais  para os fóruns 

inscritos, independente do número de delegados e de 50 reais para cada participante em geral. 

A Comissão de organização do III Encontro em Salvador fica responsável por hospedar  uma 

página exclusiva do Encontro, fazer as inscrições e cobranças das inscrições. 

A data do III Encontro foi marcada para os dias 17, 18 e 19 de novembro, encerrando com uma 

caminhada no dia 19 pelo Dia Nacional de Luta dos Fóruns da Sociedade Civil de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa. 

 A seguir, no ponto DEFINIÇÃO DO EIXO, foi definido o seguinte eixo para o III Encontro: 

“PROTAGONISMO DA PESSOA IDOSA, FORMAS DE LUTAS E FORTALECIMENTO DOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS” 

 Para a mesa de abertura, será convidada a Desembargadora Salete Maccalóz Rio de Janeiro. 

Para as mesas de desenvolvimento dos eixos, haverá uma mesa redonda com a participação de 

idosos em luta nos diversos movimentos. 

Ocorrerão oficinas com temas que facilitem a formação dos fóruns da sociedade civil. 

Dentre elas, foi proposta uma oficina sobre controle do orçamento público, com sugestão de 

coordenação de Celso membro CEDICA/CE. 

A PAUTA principal da Assembléia Geral  será a revisão do Regimento Interno do Fórum 

Nacional, com modificações que serão propostas, no último dia do encontro (manhã e tarde). 

Foi proposto que o Rio de Janeiro elabore um documento Tipo SINALDE ALERTA relatando os 

problemas recentes gerados com a implantação do PLANTAR. 

A reunião prosseguiu no dia 7 de abril, na sede do ANDES, estando presentes os seguintes 

representantes: FÓRUM METROPOLITANO DAPESSOA IDOSA  –PA - Madalena Maria Ferreira 

da Moda; Região Nordeste: FÓRUM CEARENSE DE POLÍTICAS PARA O IDOSO -FOCEPI-CE - 



Antonio Rubens Pompeu Braga; FÓRUM PEMANENTE DE DEFESA DO IDOSO -BA - Belanisia 

Ribeiro Dos Santos e  Milton Rodolfo de Souza Machado Junior; Região Sudeste:  

FÓRUM PERMANENTE DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DO IDOSO NO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO -  Fórum PNEIRJ/RJ - Maria Jose Ponciano Sena Silvestre e Serafim Fortes 
Paz ; Região Sul: FÓRUM PARANAENSE DO IDOSO – PR -  José Araújo da Silva  e Patricia 

Augusta Alves Novo.   

Dando continuidade à pauta, ficou determinado que as Atividades Culturais ficariam por conta da 

Comissão de organização do Fórum de Salvador. 

No que se refere ao ponto de pauta ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, foi decidido 

que as mudanças já propostas no dia anterior seriam incluídas no Regimento do III Encontro e 

enviadas para a REDE COORDNAC para continuidade da discussão. 

Sobre o ponto de pauta ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO, ficou decidido que cada ESTADO 

ficaria responsável pela divulgação em seus estados, através de redes, sites e outras formas. 

A NOTA de divulgação será iniciada pela rede COORDNAC e deverá conter os seguintes eixos:  

Conjuntura; alertas para o novo governo SEDH; III conferência; resoluções dos encontros 

anteriores; afirmação dos objetivos; perfil do encontro; construção de novos fóruns. 

Maria Jose e Serafim iniciarão um texto que será enviado para a REDE COORDNAC. 

O Fórum Nacional encaminhará a Nota de Divulgação para as entidades membros do CNDI e 

outras entidades nacionais, como SESC, COBAP, dentre outras. 

Ficou decidido que no site do FORUNSPERMANENTESIDOSOS seriam colocadas as leituras 

recomendadas para discussão nas regionais sobre o tema INSTITUÍDO/INSTITUINTE. 

Sobre o ponto INTERCAMBIO COM DEMAIS MOVIMENTOS, foi apontadas entidades como a  

ANFIP,  CONTAG,  COBAP e ASAPREVS e ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS DAS 

UNIVERSIDADES como prioritárias. 

Para a MESA REDONDA do III Encontro, foi lembrado fazer convite à FRENTE 

PARLAMENTAR E DE ENTIDADES CIVIS E MILITARES EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL PÚBLICA, sendo proposto convidar  JOSEPHA BRITTO para compor a mesa.  

Sobre ESTRATÉGIAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS FÓRUNS, foi discutido que os fóruns devem 

ser orientados para realizarem reuniões nos municípios dos respectivos estados. 

Como estratégia de estimulação para a criação de  novos fóruns devem ser identificadas entidades 

de referencia para as quais seria proposto realização de reuniões conjuntas com o objetivo de 

esclarecer e explicar a importância da criação de novos fóruns com o perfil do Fórum Nacional. 

 Uma outra estratégia seria aproveitar as conferencias municipais/regionais para estímulo a criação 

de novos fóruns através de contatos com os representantes da sociedade civil. 

Outra estratégia seria conversar com movimentos que tem representação em todos os estados como 

o MIEIB para podermos aprender com as experiências e entender suas trajetórias.   



A seguir, passamos para o ponto de INFRAESTRUTURA DO III ENCONTRO.  Foi apresentado 

que, ao final do II Encontro, tínhamos em caixa o valor de R$ 1.056,00 que foi colocado em 

Poupança no mês de dezembro e que no mês de março o referido valor  estava representado por R$ 

1.074,00. 

A previsão de arrecadação no III Encontro foi estimada em mil reais da inscrição dos fóruns 

estaduais e 3.500 reais da inscrição dos participantes em geral (estimados em um total de 70 

pessoas) 

Foi definido que cada fórum deveria ter definida uma responsabilidade para o III Encontro dentre 

dos seguintes itens: banner, canetas, pastas e blocos. 

Blocos e canetas ficaram sob a responsabilidade do Fórum do Paraná. 

O Fórum de Salvador está iniciando captação de recursos através de parcerias.  Ficou decidido que 

poderiam ser confeccionadas camisetas com a logomarca do  III Encontro. 

Sobre os APOIOS POTENCIAIS  decidiu-se que poderiam ser governamentais e não 

governamentais desde que explicitados nos materiais a vinculação de apoio. 

Todas as doações constarão nos materiais de divulgação, banners, camisetas etc., com a indicação 

da instituição doadora explicitada como apoio. 

Apoio de pessoas físicas, parlamentares e candidatos não serão aceitos. 

 Ficou definido que os Fóruns inscritos devem levar uma bandeira do seu Estado,  tamanho oficial, 

e uma bandeira do respectivo Fórum para o desfile de abertura.  

Sobre INTERCAMBIO COM OUTROS MOVIMENTOS, foram apontadas as seguintes 

instituições: CONTAG/COBAP/ANFIP/MIEIB/APOSENTADOS DOCENTES/ASSOCIAÇÃO 

APOSENTADOS. Serão enviados ofícios, notas, convite para representação desses movimentos 

para participarem do III Encontro. Será solicitado que haja divulgação no site das referidas 

entidade. 

Sobre o ponto SUBSECRETARIA DO IDOSO, após debate, ficou decidido que seria perguntado  

à Presidente do CNDI sobre a viabilidade da Subsecretaria, o que o Conselho pensava sobre o 

assunto.  Do ponto de vista do Fórum Nacional, o nosso argumento seria a PNI.  Tendo em vista 

que a Secretaria é responsável pelo cumprimento da PNI,  é esse deve ser o nosso elemento 

fundamental. Após esse contato, seria feita uma avaliação para decidir se o assunto constaria da 

pauta com a Ministra.  

A reunião teve reinício às 14 horas do dia 7 de abril, estando presentes os seguintes representantes:  
FÓRUM METROPOLITANO DAPESSOA IDOSA  –PA - Madalena Maria Ferreira da Moda; 

Região Nordeste: FÓRUM CEARENSE DE POLÍTICAS PARA O IDOSO -FOCEPI-CE - Antonio 

Rubens Pompeu Braga; FÓRUM PEMANENTE DE DEFESA DO IDOSO -BA - Belanisia Ribeiro 

Dos Santos e  Milton Rodolfo de Souza Machado Junior; Região Sudeste: FÓRUM 

PERMANENTE DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DO IDOSO NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO -  Fórum PNEIRJ/RJ - Serafim Fortes Paz e Jailton Thulher do Rosário; Região Sul: 
FÓRUM PARANAENSE DO IDOSO – PR -  José Araújo da Silva  e Patrícia Augusta Alves Novo. 

  



Iniciaram os informes regionais. Serafim e Jailton relataram sobre os trabalhos do Fórum PNEI/RJ 
destacando: Luta por mudança no Conselho Municipal do Idoso do Rio de Janeiro, eleição da Sociedade 
Civil para o CEDEPI, início do estudo sobre Comissão do Idoso no Legislativo, Seminário Pré-Conferência do 
Idoso e integração com outros segmentos. Patrícia e Araújo deram os informes do Paraná ressaltando a 
eleição da coordenação do Fórum, evento com palestrante de referencia na América Latina e a chamada 
por responsabilidade ao Conselho Estadual do Idoso. Madalena Moda falou dos trabalhos do Fórum do 
Pará destacando as ações de prevenção à violência contra a Pessoa Idosa, e elaboração do Regimento 
Interno do Fórum. Pompeu destacou a boa comunicação do Fórum do Ceará com as pessoas do interior do 
Estado, falou das preocupações quanto as Conferências e da parceria do Fórum na promoção do concurso 
“Envelhecer no Ceará”. Belanísia e Milton falam das ações do Fórum da Bahia com destaque para a 
capacitação dos representantes das instituições, criação do Fundo Estadual do Idoso, problemas nos 
transportes urbanos, inauguração do centro de prevenção a violência, e do convênio para 
desenvolvimento do PLANTAR. Em seguida passou-se à elaboração da pauta de discussão com CNDI e 
SDH. Próximo ao término da reunião foi feito o ato de reverência em consideração ao falecimento da mãe 
de Maria José Ponciano, secretária geral do Fórum Nacional. 
 

A seguir, discutiu-se os PONTOS PARA A REUNIÃO COM O CNDI e o SDH: 

 

PROPOSTA DE PAUTA COM A PRESIDENTE CNDI 

- Solicitar informações de como o CNDI vem se posicionando sobre a coordenação e articulação da Política 

Nacional do Idoso, sob a responsabilidade da SDH, em termos de estrutura e ações e se há posições sobre 

as já criadas subsecretarias nacionais na estrutura da SDH constituídas para outros segmentos tais como 

Criança e Adolescentes e Pessoas com Deficiência e não existir, igualmente, a Subsecretaria Nacional de 

Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa . 

- Solicitar respostas aos encaminhamentos do Fórum Nacional sobre os recursos solicitados ao CNDI para a 

realização do III Encontro Nacional de Fóruns da Sociedade Civil 

- Solicitar resposta sobre a solicitação de Espaço durante a III Conferencia Nacional do Idoso, para a 

realização da II Roda de Conversa dos Fóruns Permanentes da Sociedade Civil em Defesa de Direitos da 

Pessoa Idosa  

- Reafirmar o encaminhamento das Moções, em especial: 

 resposta sobre a “Divulgação imediata das Atas das Reuniões Ordinárias do CNDI, assim como de 
Relatórios, Resoluções e outras deliberações do CNDI, visando a socialização de informações... 
disponibilizadas na página do CNDI na internet, além de outras informações, tais como pautas das 
reuniões, relação dos atuais conselheiros com respectivas entidades, órgãos e instituições, dentre 
outras informações de interesse das organizações, conselhos, fóruns e público em geral. 

- Expressar nossa reivindicação para que haja garantias de que os assentos da Sociedade Civil no CNDI 

sejam ocupados exclusivamente por representantes legítimos da Sociedade Civil, através de entidades, 

associações ou organizações constituídas de membros da sociedade civil, definindo critérios para eleição 

no CNDI, a fim de evitar que haja candidaturas de entidades governamentais ‘travestidas’ ou denominadas 

de sociedade civil, sem de fato o serem, como foi o caso da candidatura da Associação de Gestores. 

- Solicitar maiores e mais precisas informações sobre a realização da III Conferencia Nacional, em especial, 

sobre o tema(s) Central(is), as datas de realização e a quantidade de delegados por Estado. 



 

PROPOSTA DE PAUTA COM A MINISTRA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Apresentação do Fórum – Milton ou Serafim 

 

1- Solicitar maiores informações sobre como a SDH vem se estruturando e produzindo ações 
relacionadas a coordenação e articulação da Política do Idoso, sob responsabilidade da SDH, desde 
2009.  (Araujo) 

 

Pontos a serem considerados: 

 

 Apresentação de nossos argumentos e dados que demonstrem a urgente implementação da PNI 
e a efetivação do estatuto do Idoso; 

 Demandas por políticas publicas setoriais e específicas para o segmento idoso tanto pelo 
crescente numero de idosos quanto pelas condições sociais precárias, frágeis e vulneráveis da 
maioria da população idosa; 

 Situar o atraso nas ações dos governos em relação ao país que apresenta um envelhecimento 
acentuado desde a década de 60 e que vem tornando o Brasil um dos países mais envelhecidos 
do mundo. Elucidar o atraso inclusive diante do Tempo de Maturação Política que leva em média 
20 a 25 anos. (Pompeu) 

 

2- Solicitar informações sobre a posição do Brasil e sobre quais ações vêm sendo produzidas para 
corresponder aos acordos assinados pelo Brasil. 

 A Assembléia Mundial da ONU, as Diretrizes para serem cumpridas, a expressiva 
referência até hoje difundida sobre nossa Política Nacional do Idoso e sobre a preparação 
para a III Assembléia Mundial da ONU prevista em 2002 para se realizar em 2012 

 Sobre as realizações dos acordos nas Reuniões Internacionais, em especial, realizadas na 
America Latina; 

 Informações sobre a Convenção Internacional pelo Brasil à ONU, todas em atraso. 
(Serafim) 

 

3- Solicitar informações e quais encaminhamentos sobre as Moções do II Encontro.  (Jailton) 

 

4- Solicitar apoio e recursos ao SDH para realização do III Encontro Nacional de Fóruns da Sociedade Civil 

em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa que se realizará em novembro em Salvador – BA. (Belanisia) 

 

5- Solicitar maior emissão de editais voltados para ações voltadas para os idosos, pois desde 2009, apesar 

da Coordenação Nacional da Política Nacional do Idoso sob responsabilidade do SDH, praticamente não 



houve editais públicos para ações voltadas para os idosos, como houve, desde esse período para outros 

segmentos, tais como criança e adolescente, pessoas com deficiência, dentre outros segmentos 

discriminados, etc. (Patrícia) 

 

 

 

 

 

Ata de Reunião da Coordenação Nacional do Fórum Permanente Nacional da 

Sociedade Civil de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa com o Conselho 

Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI 

A reunião ocorreu no dia 8 de abril, estando presente os seguintes representantes:  FÓRUM 

METROPOLITANO DAPESSOA IDOSA  –PA - Madalena Maria Ferreira da Moda; Região 

Nordeste: FÓRUM CEARENSE DE POLÍTICAS PARA O IDOSO -FOCEPI-CE - Antonio Rubens 

Pompeu Braga; FÓRUM PEMANENTE DE DEFESA DO IDOSO -BA - Belanisia Ribeiro Dos 

Santos e  Milton Rodolfo de Souza Machado Junior; Região Sudeste: FÓRUM PERMANENTE 

DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DO IDOSO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -  
Fórum PNEIRJ/RJ - Serafim Fortes Paz e Jailton Thulher do Rosário; Região Sul: FÓRUM 

PARANAENSE DO IDOSO – PR -  José Araújo da Silva  e Patrícia Augusta Alves Novo.   
 
A reunião teve início às 10 horas, no prédio da SDH, com a apresentação dos participantes foi entregue 

copia da “Carta Aberta ao Conselho Municipal do Idoso do Rio de Janeiro” e foi solicitado o apoio da 

presidente do CNDI na luta por mudanças nas irregularidades do COMDEPI.  Iniciou-se a reunião com 

exposição sobre a contextualização histórica dos Encontros Nacionais de Fóruns, sendo entregue a 

presidente a I e II Carta da Ceará. A presidente fala de sua participação no Fórum de Belo Horizonte na 

criação e formatação do Conselho daquele município. Questionou-se ao CNDI sobre como percebiam 

quanto às estruturas do SDH para o desenvolvimento das ações da PNI em benefício das Pessoas Idosas e 

da visibilidade de informações em rede Nacional.  Ficou expresso que não há isonomia no tratamento das 

composições da SDH, sobre a fala da descontinuidade das ações, mudanças no quadro de pessoas e que 

não há no CNDI discussão e nem sinalização quanto a criação ou não de uma subsecretaria do idoso.  

Foram destacados os preparativos para a 3ª Conferencia Nacional da Pessoa Idosa, do orçamento de 

apenas R$1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) e da necessidade de mais recursos, da 

articulação com outros Ministérios e secretarias assentadas no CNDI para conseguir recursos verbas e que 

há até o momento manifestação do Ministério da Saúde em apoiar a Conferência com recursos. Destaca 

que a metodologia busca garantir a unicidade dos procedimentos estaduais e municipais, e participação 

mínima de 50% de Pessoas Idosas. A resposta à solicitação de Espaço para II Roda de Conversa dos Fóruns 

Permanentes da Sociedade Civil será dada após a reunião do dia 18/04/2011, mas a presidente garantiu a 

possibilidade do espaço. Foi informada a composição da comissão que está trabalhando na organização da 

3ª Conferência, que conta com 06 membros do CNDI e 02 convidados, numa perspectiva de manutenção 

da data dos dias 23, 24 e 25 de novembro para realização da Conferência Nacional. Quanto à divulgação 

das atas, relatórios, resoluções, informações e etc foi manifestado que nossa reivindicação é justa e 



necessária e foi esclarecido que o sistema de informação não é bom, não há nível de acesso e a estrutura 

de pessoal é muito pequena. A presidente fala da criação dos fóruns permanentes de Presidentes de 

Conselhos, numa proposta de favorecer a discussão entre o CNDI e os Estados, e que a proposta é de 

criação de estrutura semelhante nos Estados, reunindo os presidentes de Conselhos Municipais. Foi 

colocada uma preocupação que estes Fóruns oficiais tivessem o propósito de eclipsar o fórum da 

sociedade civil do qual somos os representantes eleitos. Foi afirmado pela presidente Karla que o sentido 

nunca foi este e que cuidaria para isto não viesse a acontecer. Quanto a questão dos assentos da 

sociedade civil serem ocupados por legítimos representantes da sociedade civil, foi manifestada também 

preocupação e que o estão pretendendo A presidente acentua a necessidade de realizar um possível 

seminário para discutir critérios e as formas de representação no CNDI , e que possam  gerar mudanças no 

Regimento Interno, pois ressaltou que esse movimento interno no CNDI acha difícil de ocorrer. Sobre o 

pedido de apoio para realização do III Encontro Nacional de Fóruns Permanentes da Sociedade Civil foi 

esclarecido que o CNDI ainda não tem conhecimento do orçamento, mas que editais públicos serão 

lançados em breve. A presidente Karla Cristina Giacomin agradeceu a presença da Coordenação Nacional 

do Fórum Permanente Nacional da Sociedade Civil de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e deixou claro 

que esperava  por este encontro, pois necessitava de um maior diálogo com a sociedade civil e que espera 

contar com o apoio da Coordenação Nacional do Fórum Permanente Nacional da Sociedade Civil de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa para a efetivação de mudanças necessárias no desenvolvimento da 

PNI pelo CNDI e SDH.  A reunião se encerrou às 13 horas. 

 

 

 

 

Ata de Reunião da Coordenação Nacional do Fórum Permanente Nacional da 

Sociedade Civil de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa com a Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR 

A reunião ocorreu no dia 8 de abril, estando presente os seguintes representantes:  FÓRUM 

METROPOLITANO DAPESSOA IDOSA  –PA - Madalena Maria Ferreira da Moda; Região 

Nordeste: FÓRUM CEARENSE DE POLÍTICAS PARA O IDOSO -FOCEPI-CE - Antonio Rubens 

Pompeu Braga; FÓRUM PEMANENTE DE DEFESA DO IDOSO -BA - Belanisia Ribeiro Dos 

Santos e  Milton Rodolfo de Souza Machado Junior; Região Sudeste: FÓRUM PERMANENTE 

DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DO IDOSO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -  
Fórum PNEIRJ/RJ - Serafim Fortes Paz e Jailton Thulher do Rosário; Região Sul: FÓRUM 

PARANAENSE DO IDOSO – PR -  José Araújo da Silva  e Patrícia Augusta Alves Novo.   
A reunião teve início às 14 horas e 30 minutos, no prédio da SDH, com a apresentação dos presentes. O 

Secretário Nacional, Ramais de Castro, justificou a ausência da Ministra, que se encontrava representando 

a Presidente Dilma no Rio de Janeiro. Serafim (Fórum PNEI/RJ) abre a pauta com a contextualização 

histórica dos Encontros Nacionais de Fóruns, sendo entregue ao Secretário a I e II Carta da Ceará, 

juntamente com as deliberações do Encontro Nacional e a carta de apresentação do Fórum Nacional 

datada de 04/02/2011. A presidente do CNDI, Karla Cristina Giacomin, destaca a relevância do encontro 

com a Coordenação Nacional do Fórum Permanente Nacional da Sociedade Civil de Defesa dos Direitos da 



Pessoa Idosa, CNDI e SDH, órgão executor, responsável pela coordenação da Política Nacional do Idoso. 

Após o questionamento sobre a estrutura e desempenho na coordenação e articulação da Política do 

Idoso, o secretário esclareceu que há um compromisso nas ações direcionadas às Pessoas Idosas 

registrado nas prioridades de ação do “Fórum de Direitos e Cidadania”, criado para coordenar as ações do 

governo federal na área social. Fala, ainda, que a diferença nas estruturas dos diferentes segmentos é 

devido ao histórico dos movimentos. Acrescenta que a SDH busca sinergia com os demais Ministérios, a 

fim de cumprir as metas do PNDH3. O secretário garantiu que não houve cortes no orçamento destinado 

as Políticas para a Pessoa Idosa, e existe um compromisso interministerial para garantir a temática 

“Envelhecimento Ativo e Saudável”. Enfatizou as ações de regulamentação das ILPI’s e com foco na 

prevenção de quedas. A coordenadora Sandra Gomes fala das ações na área de articulação internacional, 

destacando a reunião das altas autoridades em Direitos Humanos – RAADH Mercosul e a proposta de 

sediar o encontro Madrid +10. Foi destacado o apoio do Brasil na realização de uma possível Convenção 

Internacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Belanísia (Fórum Bahia) fala da pouca ação do Governo na 

garantia dos Direitos da Pessoa Idosa, chamando atenção para necessidade de tratamento transversal no 

orçamento da união. O Diretor Wilson, Diretor de Promoção do Departamento de Direitos Humanos, fala 

do orçamento de 04 milhões do Fundo do Idoso, e de sua preocupação quanto à qualidade das ações na 

área da Pessoa Idosa. O secretário destaca o processo de licitação para criação e manutenção da página 

eletrônica da SDH, com acesso independente para cada secretaria. Sobre o apoio ao III Encontro Nacional 

de Fóruns Permanentes da Sociedade Civil o secretário fala da possibilidade de apoio mediante a 

apresentação do projeto. Quanto à participação na elaboração do PPA foi apresentada a possibilidade de 

acompanhamento através das instituições da Sociedade Civil assentadas no CNDI. Foi sinalizada a 

assinatura da chamada para 3ª Conferência Nacional dentro de poucos dias, bem como a publicação de 

editais para convênio com instituições. A reunião se encerrou às 16 horas e 30 minutos. 


