
REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL EM 20 E 21 DE AGOSTO DE 2011 NA 

CIDADE DE SALVADOR. 

 

 

A reunião da Coordenação Nacional iniciou-se às 9:30 do dia 20 de agosto, na sede da 

ASAPREV-BA, na Rua das Mangueiras, 55, Salvador, estando presentes os seguintes 

membros da Coordenação Nacional: Região Nordeste: FÓRUM CEARENSE DE 
POLÍTICAS PARA O IDOSO -FOCEPI-CE - Antonio Rubens Pompeu Braga; FÓRUM 
PERMANENTE 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.   
Inicialmente, foram dadas as Boas vindas de Maria da Penha Pereira , Coordenadora do 

Fórum e Marcos Barroso da Cunha, Vice-Coordenador. 

 

Foi apresentada a seguinte proposta de PAUTA: 

1-Leitura da Ata da reunião de 6 e 7 de abril 

2-INFORMES DOS FÓRUNS ESTADUAIS 

3-REGIMENTO INTERNO FÓRUM NACIONAL 

4-REGIMENTOS INTERNOS DOS FÓRUNS ESTADUAIS 

5-III CONFERENCIA NACIONAL 

6- ATRIBUIÇÕES DO FN NA III CONFERENCIA NACIONAL  

7-AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DO FN 

8-III ENCONTRO NACIONAL 

 

INFORMES DOS FÓRUNS ESTADUAIS 

Seguiu-se apresentação dos membros do Fórum Nacional e dos Fóruns Estaduais. 

Os representantes se apresentaram e deram informes das regiões. 

Foi lida a Ata da reunião anterior. 

O assunto regimento do III Encontro e o relato da Comissão de Salvador sobre o III 

Encontro foram transferidos para o dia seguinte. 

 

Foi lida a mensagem do FOCEPI enviada para a rede, “Prezados Companheiros,     Hoje à 

tarde a Ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, fez uma fala na III Conferência 

Estadual dos Direitos do Idoso do Ceará, e, nessa ocasião  o FOCEPI solicitou  da 

coordenação do evento um espaço para  entregar a ministra as Cartas do Ceará elaboradas 

no primeiro e segundo encontros de Fóruns juntamente com uma camiseta alusiva ao 

movimento. Alguns integrantes do fórum conduziram uma grande faixa com os dizeres: O 

FOCEPI REQUER DA SDH MAIOR EFETIVIDADE  NA COORDENAÇÃO DA PNI, a 

ministra agradeceu de forma simpática e receptiva e, comprometeu-se perante a plenária em 

acatar as recomendações do fórum, ressaltando que o fortalecimento do CNDI e demais 

conselhos, como também, a maior articulação desses com o ministério é  prioridade para 

ela.  

Como consideramos importante esse fato político, estou compartilhando com vocês, já que 

fui a pessoa responsável pela entrega do documento. Um abraço, Analucia (FOCEPI)” 



Serafim propõe encaminhar um documento dizendo que conforme o discurso da Ministra 

na III Conf do Ceará, este Fórum solicita urgência no cumprimento da proposta de maior 

efetividade na coordenação da PNI. 

 

No  que se refere à adequação do Regimento Interno dos fóruns da Coordenação Nacional, 

foram apresentados os Regimentos dos seguintes Fóruns:  FPPI, FORUMPNEIRJ.  O  

Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa está com o regimento aprovado, o FOCEPI 

esta com o regimento aprovado, faltando encaminhar. 

Não apresentaram o Regimento os Fóruns da Coordenação Nacional da Região Norte: 

Amazonas e Pará. 

Foi deliberado comunicar aos respectivos fóruns da data final de apresentação do 

Regimento Interno e as implicações relacionadas a não participação na apresentação do 

Fórum dos que não cumprissem a apresentação. 

 

Foi aprovado requerer mais uma vaga na Coordenação Nacional para o Rio de Janeiro 

durante a Assembléia do III Encontro Nacional, tendo em vista que o Fórum do Espírito 

Santo não enviou representação e não enviou o Regimento Interno.  

 

FOI DELIBERADO ELABORAR A CARTA DE PRINCÍPIOS ATÉ A III 

CONFERENCIA 

Foram discutidas e aprovadas várias emendas no Regimento Interno que seriam 

encaminhadas para o III Encontro e disponibilizadas na rede do Fórum. 

 
Com relação às atribuições do FN para a III Conferência Nacional, foi votada a ordem de 
prioridades dos membros que indicarão o FN desde que seja encaminhada passagem aérea e 
hospedagem para os referidos membros. 
 
1-POMPEU-CE 
2-MILTON-BA 
3-PATRICIA NOVO-PR 
4-TEREZINHA-PA 
5-CLAUDIA-PR 
6-MADALENA-PA 
7-LEILA-PR 
8-DELFINA-RJ 
9-VEJUSE-CE 
10-DARCY-AM 
11-MARCOS-BA 
12-EDILMERE-PR 
13-MARIANA-PR 
 
Com relação aos membros que já saíram delegados em seus Estados não estarão representando 
o FN. 
 
Ficaram de ser discutidos no dia seguinte: 
 
A prepararação da roda de conversa ii  
o Regimento Interno do III Encontro 
a Organização do III Encontro 
 
 



Ficou de ser redigido o manifesto abaixo, proposto por Serafim: 
Proponho que a Coordenação Nacional do FN produza manifesto ou moção de apoio aos 
aposentados e pensionistas e recomende aos Fóruns Estaduais e Municipais que também 
produzam manifestos e moções de apoio, precisamos estabelecer alianças com o movimento 
social, principalmente com os movimentos mais próximos a luta dos direitos dos idosos. Serafim 
 
 

No dia 21 de agosto de 2011, iniciaram-se os trabalhos com os seguintes presentes: Região 
Nordeste: FÓRUM CEARENSE DE POLÍTICAS PARA O IDOSO -FOCEPI-CE - 
Antonio Rubens Pompeu Braga; FÓRUM PERMANENTE 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 .   
Foi tratado o  assunto relacionado ao local do evento.  Após discussões, o local ficou com a 

responsabilidade da comissão local, observando os posicionamentos  da reunião. 

Sobre o site, a Comissão Local informou que será resolvido a questão de hospedagem 

inclusive com a possibilidade de abrir um link no site da ASAPREV BA. 

 

Com relação à conta para depósito das inscrições ficou deliberado que ficaria por conta da 

comissão local.  O saldo de R$1.105,62 será transferido 50% para a conta do evento que 

seria informada e o saldo positivo que ficar no final do evento será transferido para o 

próximo evento.  Caso seja necessário a comissão solicitará o restante justificando a 

despesa.  Caso seja necessário despesas eventuais da Coordenação Nacional seria utilizado 

o saldo remanescente.  Para o próximo encontro não se transfere mais saldo para a regional, 

ficando para despesas do Nacional. 

Prazo de inscrição no III Encontro Nacional seria de 1º de setembro a 26 de outubro. 

O tema relacionado a  Convites também ficou para ser decidido pela comissão local. 

 

Passou-se para o tema PROGRAMAÇÃO, que ficou com o seguinte desenho: 

 

ABERTURA 

Fórum local MENSAGEM PENHA 

Fórum nacional MARIA PONCIANO 

Composição da mesa: representantes da Coordenação Nacional e representante do Fórum 

Local. 

Leitura regimento 

Apresentação Cultural 

Conferência Magna. 

Apresentação dos Fóruns 

Momento Cultural 

 

Na manhã do segundo dia haveria 4 grupos com 2 temas formados por todos os 

participantes. 

 

A PLENARIA DO FORUM NACIONAL seria iniciada às  11:20     

Somente os representantes terão voz e voto e  os observadores voz 



DISCUSSÃO SOBRE REGIMENTO INTERNO 

PLENARIA FINAL 

LER E VOTAR A CARTA DE SALVADOR 

Foram lidos e revisados o Regulamento do III Encontro Nacional e a Nota de Divulgação. 

Sobre a CAMINHADA ficou decidido que haveria convites específicos para a caminhada. 

Quem estaria chamando a Caminhada seria o Fórum da Bahia.  O III Encontro consideraria 

a Caminhada como atividade complementar. 

 
 HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO e TRASLADO, a comissão local não estava organizando, 
ficando por conta dos participantes do Encontro e respectivos fóruns. 
 

Salvador, 21 de agosto de 2011. 

 


