
Ata de Reunião da Coordenação Nacional do Fórum Nacional Permanente da 

Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa nos dias 11, 12 e 13 de agosto 

de 2012, realizada no Rio de Janeiro-RJ 

A reunião da Coordenação Nacional iniciou-se às 10:30 horas do dia 11 de agosto de 2012, na sede 

do Instituto Vivendo, estando presentes os seguintes membros da Coordenação Nacional: Região 

Norte:  FÓRUM METROPOLITANO DA PESSOA IDOSA  – PA – Terezinha Torres; Região Nordeste: 

FÓRUM CEARENSE DE POLÍTICAS PARA O IDOSO–FOCEPI - CE – Maria Aila de Souza; FÓRUM 

PERMANENTE DE DEFESA DO IDOSO - BA - Belanisia Ribeiro dos Santos (presente nos dias 11 e 12) 

e Milton Rodolfo Machado; Região Sudeste: FÓRUM PERMANENTE DA POLÍTICA NACIONAL E 

ESTADUAL DO IDOSO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -  Fórum PNEIRJ/RJ - Maria Jose Ponciano, 

Serafim Fortes Paz, Jailton Thulher e Delfina Maria Simões; Região Sul FÓRUM PARANAENSE DA 

PESSOA IDOSA – FPPI – PR -  José Araújo da Silva e Patrícia Augusta Alves Novo.  

Justificou a ausência Aguinaldo Barbosa da Silva, da Região Norte, por motivo de não haver verba 

no seu sindicato. 

 

 A reunião seguiu a pauta prevista:  

 

1 – AVALIAÇÃO DO ENCONTRO DE COSTA RICA 

Foi avaliado como positivo a participação do Fórum Nacional, que não só fortaleceu o Fórum como 

também fortaleceu o Encontro.  Houve o entendimento de que devemos nos preparar melhor 

para esses encontros internacionais, levando em consideração, inclusive, a representação do 

Brasil.  

2-REUNIÃO EM BUENOS AIRES 

Sobre o GT de TRABALHO que ocorrerá em Buenos Aires de 20 a 22 de setembro, a CN entendeu 

importante ter uma representação do Fórum Nacional.  Dispuseram-se a estar presentes, sem 

confirmação os seguintes membros da CN: Araujo, Serafim, Maria José e Delfina.  Na ocasião, 

deveríamos formalizar nossa participação no CORV. 

3-AVALIAÇÃO CÚPULA DOS POVOS 

Sobre Cúpula dos Povos o Fórum Nacional esteve presente desenvolvendo atividades durante 4 

dias: 15, 16, 17 e 18 de junho na Tenda Maria Quitéria do Território do futuro 1, no Aterro do 

Flamengo.  Foi realizado no dia 15 de junho um Ato Público pelo DIA MUNDIAL DE 

CONSCIENTIZAÇÃ DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, quando foram distribuídos Estatuto do 

idoso e fitinhas na cor púrpura símbolo da campanha. Nos demais dias foram desenvolvidas Rodas 

de Conversa com o tema idosos na economia verde, quando fizemos um paralelo entre os 

objetivos da Cúpula dos Povos e do Fórum Nacional.  Houve uma oficina sobre envelhecimento e 

Gênero e sobre o Papel das pessoas que atuam como cuidadoras.  No dia 18 o Fórum Nacional 

organizou a participação na Caminhada das Mulheres, que foi um grande momento.  Foi avaliado 

com um ato de grande visibilidade para o Fórum Nacional.   

 



SOBRE AS CREDENCIAIS DO FÓRUM NACIONAL foi composta por estas participações nos eventos, 

o recebimento do Certificado pela Secretaria de Direitos Humanos, por indicação do CNDI e a 

participação nas II e III Conferências Nacionais.  Foi proposto incluir a realização dos Encontros 

Nacionais e mudar o nome de credenciais para referencias ou referenciais. 

Terminada as avaliações, foi lida a Ata da reunião de março.   

 4-APOIO SDH AO IV ENCONTRO NACIONAL 

Foi decidido enviar novo ofício à SDH reafirmando os compromissos da reunião de março, incluído 

aí o apoio ao IV encontro. 

Foi decidido redigir um Manifesto dirigido a todas as autoridades do país no sentido do 

CUMPRA-SE da POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO e do ESTATUTO DO IDOSO.  O manifesto será 

publicado no site e encaminhado pelos membros da Coordenação Nacional em seus Estados. 

Ficou decidido redigir Oficio circular aos ministros , governadores e prefeitos.  Enviar pela rede 

encaminhando aos ministros e aos fóruns estaduais e municipais para que seja encaminhado aos 

Governadores e Prefeitos.   

5-REGULAMENTO DO IV ENCONTRO NACIONAL  

Foi discutido e aprovado o regulamento do IV ENCONTRO NACIONAL.  Será disponibilizado aos 

Fóruns Estaduais credenciados ao FN com prazo até 31 de outubro para apresentação de 

propostas que serão apreciadas na abertura do IV Encontro.  Foram citados como Convidados 

nacionais: CONTAG, COPAB, CNBB, ANFIP, MOSAP, OAB, ABI, CARITAS, PASTORAL NACIONAL DA 

PESSOA IDOSA e CORV. 

6-DIRETRIZES PARA ELEIÇÃO DA NOVA COORDENAÇÃO NACIONAL NO IV ENCONTRO. Foi 

discutido e incluído no Regulamento que as indicações seriam por Região, mas a eleição pelo 

Plenário.  
7-FOI APRESENTADO UM RESUMO DOS TEXTOS DO TEMA DO ENCONTRO INSTITUÍDO X 

INSTITUINTE, encaminhados para leitura para melhor orientar a discussão da programação.  

8-FECHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO IV ENCONTRO NACIONAL  

Foi decidido que haveria uma reunião da Coordenação Nacional no dia 18 de novembro às 16 

horas e outra às 18 horas com a COMISSÃO LOCAL.    

Os inscritos deverão ser orientados para que cheguem na parte da manhã.   

Almoço não incluído no dia 19 pela diária. Estará disponível almoço a quilo no horário de 12:30 às 

14 horas. 

Após o almoço traslado para o Ato Público em Duque de Caxias. 

Sendo possível, serão escolhidas as canções para o Ato Público: Caminhando e Cantando, Que Será 

Que Será, é Pau é Pedra, Águas de Março.   

Na Abertura haverá o Desfile de Bandeiras dos Fóruns e seus Estados.  

Compõe a Mesa de abertura a Coordenação Nacional.  Foi indicado o Fórum da Bahia para leitura 

do Discurso.  

Discurso será elaborado pela CN destacando o eixo instituído x instituinte e será aprovado pela 

lista. 

Mesa Redonda será moderada pelo Fórum do Paraná 

Fórum do Ceará modera a mesa Relação Instituinte x Instituídos e a Apresentação dos Fóruns. 



Fórum da Bahia e Pará ficarão na moderação do debate do filme e vão apresentar propostas pela 

lista de como irão conduzir o debate. 

Fórum do Rio de Janeiro e Bahia modera a Plenária do Fórum Nacional na parte da manhã e Rio de 

Janeiro e Paraná na parte da tarde. 

Foi proposto fazer ementa do objetivo das mesas para orientação do moderador.  

Será necessário direcionar o palestrante para o tema da mesa. 

Houve uma sugestão de que, caso a Comissão Local não viabillize o traslado gatuitamente, que 

seja colocado no site a opção de pagamento do traslado no valor de 50,00. 9-PROJEÇÃO DO FILME 

PROPOSTO: QUANTO VALE OU É POR QUILO?  

O filme foi projetado no horário de 21 às 23 horas do segundo dia de reunião.  Houve uma 

discussão prévia sobre os direcionamentos do debate. 

10-DIRETRIZES PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUNS ESTADUAIS E CARTA DE PRINCÍPIOS 

A Coordenação Nacional se dividiu em dois grupos para elaborar o roteiro orientador para criação 

de fóruns nos estados e municípios e a Carta de Princípios.  Ambos os documentos serão 

discutidos e aprovados na Plenária do Fórum Nacional, pela manhã. 

11-PROCEDIMENTOS PARA DELIBERAÇÃO NA LISTA DE DISCUSSÃO.  

Para matérias urgentes, foi aprovado os seguintes critérios para votação pela lista de discussão: 

1ª VOTAÇÃO - primeira chamada – quorum de 5 

2ª VOTAÇÃO - segunda chamada quorum de 3 

Não atingindo o quórum mínimo de 3, seria anulada a votação. 

Em caso de empate, haverá mais uma única votação. 

Tempo de discussão: 3 dias; tempo de votação: 2 dias, contando apenas dias úteis.   

Serão enviados mensagem por SMS avisando da votação.  

12-AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA REUNIÃO DO CNDI NO RIO DE JANEIRO 

Foi feito o relato da reunião do CNDI no Rio de Janeiro, com destaque para a aprovação das 

modificações propostas pelo Rio de Janeiro para o regulamento do Fundo. Em função do quadro 

apresentado, foi proposto reativar o manifesto sobre a Secretaria Nacional do Idoso. 

13-ASSUNTOS GERAIS 

Foi proposto trocar o nome do documento CREDENCIAIS DO FÓRUM NACIONAL por REFERENCIAS 

OU REFERENCIAIS DO FÓRUM NACIONAL , bem como incluir a realização dos Encontros Nacionais 

e a nominata dos Fóruns Estaduais. 


