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FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA 
IDOSA 
 

ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE 2, 3 e 4 DE AGOSTO DE 2013. 
 
  02\08\2013 

Ata da reunião da Coordenação Nacional do Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil 

pelos Direitos da Pessoa Idosa realizada no Asilo São Vicente de Paulo, Rua São Vicente, 100 – 

Juvevê, Curitiba.  Encontravam-se presentes os seguintes membros da Coordenação Nacional: 

representando a REGIÃO NORDESTE (CEARÁ): Marjorie Albuquerque; representando o Fórum 

Permanente em Defesa da Pessoa Idosa – BA (FPDPI-BA) da REGIÃO NORDESTE (BAHIA): 

Roberto Loyola; representando o Fórum Permanente da Política Nacional e Estadual do Idoso no 

Estado do Rio de Janeiro da REGIÃO SUDESTE (RIO DE JANEIRO): Maria Jose Ponciano, 

Delfina Maria Carvalho Simões, Rosely Reis Lorenzato e Leila Maria Cordeiro; representando o 

Fórum Paranaense da Pessoa Idosa da REGIÃO SUL (PARANÁ): José Araujo da Silva e Leila 

Maria Esper. Revezaram-se na reunião os seguintes membros: Claudia Hernandez no primeiro 

dia, Gilson Fernando Gomy de Ribeiro no segundo dia, Patricia Novo somente pela manhã e 

Lorene Amorin no último dia. Justificou ausência via e-mail o membro suplente Maria Emília 

Rodrigues do Fórum da Bahia. A reunião foi iniciada às 11h00min, atendendo ao primeiro ponto 

da pauta, informes regionais.  

INFORMES REGIONAIS 
Cada representante relatou a experiência de seus fóruns, destacando os trabalhos realizados, as 
mobilizações para a Audiência Pública, as relações com os conselhos municipais\estaduais, 
mobilizações de rua e preparativos para o V Encontro Nacional. 
 
CHAMADA DE TITULARES COM DIREITO A VOTO: 
A seguir, foram apresentados os seguintes titulares com direito a voto: REGIÃO NORDESTE – 
Marjorie Albuquerque e Roberto Loyola; REGIÃO SUDESTE Maria Jose Ponciano e Delfina 
Maria Carvalho Simões; REGIÃO SUL – José Araujo e Leila Esper. 
 
INFORMES DA COMISSÃO LOCAL V ENCONTRO 
A Comissão Local do V Encontro Nacional informou que já dispunham da seguinte estrutura para 
o V Encontro Nacional: auditório para 250 pessoas; espaço para funcionamento da secretaria; 
salas diferenciadas para plenária e seminário; local para exposição dos fóruns.  Já haviam 
conseguido doações de almoço para 150 pessoas; passagens e hospedagens de palestrantes; 
material de escritório, lanches, água, som, data show, impressoras, ornamentação e 
apresentador. 
Sobre as atribuições dos fóruns, estava garantido o banner pelo Fórum da Bahia, crachás pelo 
Fórum do Ceará: 150 brancos, 50 vermelhos e 40 verdes observadores; 150 pastas verdes 
transparentes com adesivo pelo Fórum do Rio de Janeiro. O Fórum do Pará, que não estava 
presente, está com a responsabilidade de blocos e canetas. 
Será definida uma data para chegada dos materiais sob a responsabilidade dos fóruns. 
Dentro das pastas, que serão trazidas pelo Fórum do Rio de Janeiro no dia 14 de novembro, 
serão colocados materiais como estatuto, programação, blocos, canetas e outros. 
No envelope dos delegados serão colocados formulários para moção, regulamento, crachás 
vermelhos e verdes. 
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PROGRAMAÇÃO 
Foi fechada a programação e a distribuição dos Fóruns na coordenação das mesas.  O Discurso 
de Abertura, que será lido pelo FOCEPI, será discutido pela rede.  O discurso  deverá  pontuar:  
quando as autoridades não dialogam; Audiência Pública; PL 4571/2008, manifestações  de rua x 
violência institucional, Mensagem do Papa sobre idosos - extremos. 
 
A mesa de abertura será composta por um representante de cada Fórum membro da 
coordenação do Fórum Nacional, o Discurso de Abertura será lido pelo Fórum do Ceará.  A fala 
do cerimonial será montada pelo Fórum do Paraná. 
Cecília Minayo, que fará a Palestra Magna já estava confirmada. 
Será enviado à rede pela Secretária Geral o texto da Divulgação do V Encontro. 
Também seria trocado no site o local do V Encontro. 
Emília apresentaria a Oficina de Fóruns devendo enviar previamente para a Coordnac para 
sugestões a apresentação. 
Na abertura do Ato estaria presente a Coordenação Nacional. Teria uma fala sobre o que é o Ato.  
Uma apresentação cultural. Fala das entidades presente intercalada com a fala dos fóruns 
estaduais.   
No final do Ato Público haveria um almoço em Santa Felicidade por adesão. 
Foi sugerido colocar a relação de hotéis no site. 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TESOURARIA 
 Loyola apresentou a prestação de contas detalhada do segundo e terceiro trimestre de 2013, 
entregue à Secretaria Geral.  
 
Foi aberto conta de poupança - Banco do Brasil - Ag- 2798-7 c/c 37.647-7 - variação 013 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1º TRIMESTRE 2013  2º TRIMESTRE 2013 

Saldo anterior 1.720,00 Saldo Anterior 897,74 

ENTRADA  ENTRADA  

Inscrição F Bahia 100,00 Juros 4,09 

Juros 7,63   

SAÍDA    

Repasse V Encontro (850,00)   

Faixa (80,00)   

    

SALDO 1º TRIMESTRE 897,74 SALDO 2º TRIMESTRE 901,83 

 
Foi orientado que a Tesouraria apresentasse o resumo da prestação de contas trimestralmente 
pela lista Coordnac. 
 
ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO 
Como estratégia de divulgação e formação de novos fóruns foi discutido criar um perfil no 
Facebook para o V Encontro Nacional.  Posteriormente será avaliado sua continuidade. 
 
PRODUÇÃO DO FOLDER DO FN 
A produção do folder foi discutido e decidido que seria delegado para Maria Emília dar 
continuidade à sua confecção que já havia sido iniciada.   
 
PROCEDIMENTO PARA RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES DO V ENCONTRO NACIONAL 
As inscrições dos Fóruns credenciados ao FN será feito através de depósito na conta do Fórum 
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Nacional cujo comprovante será enviado para a coordnac@yahoogrupos.com.br e/ou 
forumnacional@forumnacional.net.br juntamente com a relação nominal dos representantes e 
observadores, a partir de 3 de setembro. 
As inscrições dos Participantes em Geral será feito pelo site www.forumnacional.net.br e 
encaminhado pela Secretaria Geral à Tesouraria.  A Tesouraria vai entrar em contato com o 
inscrito através de e-mail ou telefone para orientar a forma de pagamento do valor da inscrição de 
50 reais. 
Uma vez efetuado o pagamento pelo inscrito, a Tesouraria informa o seu nome para a Secretaria 
Geral para que conste da Relação dos Inscritos no site do Fórum Nacional. 
 
O Tesoureiro Roberto Loyola informou que estará em viagem até o início de novembro.  
Entretanto irá designar um membro do Fórum de Salvador para ser responsável pelo recebimento 
das 50 inscrições dos Participantes em Geral que irão se inscrever para o V Encontro Nacional.  
O nome do responsável pelo recebimento deverá ser enviado para a lista Coordnac. 
 
SUGESTÃO DE TRASLADO 
Foi sugerido à Comissão Local que estudasse a possibilidade de haver traslado avaliando os 
custos. A Comissão ficou de estudar o assunto comprometendo-se a dar informações sobre 
terminal de ônibus e de como chegar ao Terminal do Cabral, onde se situa o Asilo. 
 
03/08/2013 
 
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS DA CARTA DO RIO DE JANEIRO 
PROPOSTAS  
 
PROPOSTA 1 – Cumprida com a Audiência Pública em 27 de maio de 2013; 
PROPOSA 2 – sobre articulação com movimentos nacionais para agenda conjunta não foi 
cumprido;  
PROPOSTA 3 – Sobre eleição da representação da sociedade civil no CNDI foi encaminhado ao 
SDH e CNDI; 
PROPOSTA 4 – Situação das propostas de encontros anteriores, cumprido parcialmente. 
Foi proposto fazer um balanço das referidas propostas pela rede. 
  
MOÇÕES  
As MOÇÕES foram todas encaminhadas.  
 
A Moção nº 8 ficou de ser analisada pela Coordenação em virtude de ter sido encaminhada 
indevidamente ao SDH.  Refere-se à construção de uma grade curricular para ser adotada 
nacionalmente sobre capacitação para integrantes de conselhos com foco na sociedade civil. 

 ENCAMINHAMENTO DA MOÇÃO Nº 8 - DISCUTIR E FAZER O ESQUELETO VIA REDE E 
ENCAMINHAR CONTRIBUIÇÃO VIA REDE. 
Os Fóruns devem capacitar seus membros para atuar nos movimentos do segmento, incluído os 
conselhos. 
 
DISCUSSÃO CONSELHOS x FÓRUNS  
Foi proposto discutir este ponto em conjunto com o ponto 1 da Discussão on-line: 
“relacionamento com Conselhos e SDH – cartas enviadas ao Fórum Nacional”. 
 
Este ponto foi colocado em pauta por sugestão de Terezinha Torres na reunião de março, em 
Brasília como uma reflexão se os membros do Fórum Nacional deveriam desperdiçar energias 
atuando em conselhos em virtude de serem atrelados às secretarias de uma forma irremediável. 

file:///F:/V%20ENCONTRO/www.forumnacional.net.br
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O assunto foi discutido, tendo sido colocado que a atuação Fórum e Conselhos deveriam ser 

vistos como duas coisas distintas, que não se misturavam. Não podemos misturar o movimento 

social que deve ser pautado pela unidade na luta com qualquer outra coisa, mesmo legitima, mas 

que deve passar por outros espaços. Sendo assim, nosso fórum tem conseguido transitar nesse 

difícil caminho de não se deixar cooptar por nada que não seja a própria luta que desenhamos. 

Foi relatada a experiência do Plantar no Rio de Janeiro em que o Fórum entrou na coordenação 

local na época e foi obrigado a retirar-se posteriormente por excessos de controles e decisões 

que tínhamos que referendar.  Com relação à culpabilização da Ong conveniada pela 

paralisação do Plantar, deveríamos sempre lembrar que alertamos sobre os procedimentos da 

ONG conveniada. A discussão não foi fechada, ela é permanente e ainda precisaria ser bastante 

amadurecida. 

RESPOSTAS AOS OFÍCIOS DIRIGIDOS PELO SDH AO FÓRUM NACIONAL. 
Foi redigido proposta de resposta ao convite feito pela SDH ao Fórum Nacional para avaliar e 
monitorar o PNDH3. A redação agradecia o convite erroneamente aos cuidados de Maria 
Cavalcante e explicava que a natureza do Fórum Nacional não incluía participação em comissões 
institucionais, mas que o acompanhamento seria feito de forma autônoma e independente. 
 
A seguir foi proposta uma redação para a resposta do SDH recusando a solicitação de 
apresentação de propostas da sociedade civil ao III Encontro Ibero-Americano. A resposta 
deveria apontar os motivos pelos quais entendíamos que a sociedade civil não estaria 
representada pelos conselhos que eram paritários. Caso persistisse a recusa, deveríamos redigir 
MOÇÃO DE REPÚDIO pelo não reconhecimento do Fórum Nacional como espaço de diálogo na 
discussão da pessoa idosa no País. A carta seria encerrada com os dizeres: "NADA SOBRE NÓS 
SEM NÓS". 
 
A seguir foi discutido o convite ao membro da Coordenação Nacional Roberto Loyola para 
participar do Fórum Mundial que ocorreria no dia 31 de julho. Foi lido o convite, a resposta de 
Loyola (que não foi enviada para a lista Coordnac) e a resposta da representante da SDH. 
Discutimos que Loyola misturou assuntos pessoais e assuntos relativos ao Fórum de gestores 
quando o convite havia sido encaminhado claramente apenas para Loyola enquanto 
representante do Fórum Nacional. O mesmo convite foi feito por telefone para José Araujo que 
explicou que éramos um colegiado e não decidíamos individualmente sugerindo que o mesmo 
fosse enviado para o e-mail do Fórum Nacional como um convite oficial. 
 
ENCONTRO IBERO-AMERICANO 
Foi decidido que iríamos comunicar na Rede Ibero-Americana a resposta oficial que nos tinha 
sido enviada e a fundamentação de nossa resposta.  Deveríamos propor na rede construir um 
documento para enviar ao Comitê Organizador.  
 
VOTAÇÃO ON LINE 
Com relação à votação ON LINE foi proposto aumentar de 3 para 5 dias úteis o período de 
votação podendo ser reduzido em função da urgência requerida. 
No que se refere à votação do suplente quando da não manifestação do Titular, que já havia sido 
discutido pela rede e enviado para a reunião de agosto, não houve consenso, tendo a matéria ido 
para votação.  Foram apresentadas duas propostas, redigidas abaixo tendo a proposta Nº 1 
obtido TRÊS votos, a proposta Nº 2 obtido dois votos e uma abstenção.  Venceu, desta forma, a 
proposta nº 1.   
1-NA OMISSÃO DE MANIFESTAÇÃO DO TITULAR O SUPLENTE PODERÁ MANIFESTAR-SE 
NO ÚLTIMO DIA DE VOTAÇÃO.  CASO HAJA MANIFESTAÇÃO DO TITULAR DENTRO DO 
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PRAZO HAVERÁ CONTAGEM DOS VOTOS APENAS DOS MEMBROS TITULARES. 
2-SUPLENTE SOMENTE VOTARÁ NA AUSENCIA COMUNICADA PELO TITULAR. 
Ficou, então atualizado os critérios de VOTAÇÃO ON LINE conforme abaixo: 
 
Para matérias urgentes, foram aprovados 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: 5 dias úteis.  Os prazos poderão ser reduzidos 

em função da urgência da matéria.   

Será enviada mensagem por SMS avisando da votação.  

Na omissão de manifestação do membro Titular, o Suplente poderá manifestar-se no último dia 
de votação.  Caso haja manifestação do Titular dentro do prazo haverá contagem dos votos 
apenas dos membros Titulares. 
 
CONTINUIDADE DA MOBILIZAÇÃO DOS FÓRUNS EM RELAÇÃO ÀS REIVINDICAÇÕES 
FEITAS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA.  O QUE CADA FÓRUM  
ESTÁ FAZENDO? 
Este tópico foi considerado contemplado uma vez que houve a mobilização posterior sobre o PL 
4571/2008, inclusive com participação nas manifestações do dia 11 de julho no Rio de Janeiro.  
Da mesma forma está sendo contemplado por estar sendo tema da mesa do V Encontro 
Nacional.  
 
PERSPECTIVAS DE NOVOS FÓRUNS. MOBILIZAÇÃO DOS FÓRUNS PARA ABERTURA DE 
NOVAS FRENTES.  ORIENTAÇÕES PARA OS FÓRUNS ESTADUAIS  
Neste ponto foi discutido que não estamos sendo eficientes na medida em que não está havendo 
crescimento e surgimento de novos fóruns. Este ponto contemplou a discussão da Oficina de 
Formação de Novos Fóruns proposta para o V Encontro e a solicitação de espaço no Encontro de 
Conselheiros. A solicitação de espaço seria refeita, com contato telefônico com a coordenadora 
do CNDI Ana Lucia. Será construído um perfil no Facebook sobre o V Encontro Nacional numa 
tentativa de ampliação dos participantes através desta ferramenta. 
 
OFICINA DE NOVOS FÓRUNS 
Foi proposto que Emília enviaria para a COORDNAC a proposta de OFICINA DE NOVOS 
FÓRUNS que está construindo em conjunto com PENHA para sugestões dos demais membros 
para integrar a programação do V Encontro. 
No horário desta Oficina, Maria Emília seria substituída por outro membro Observador da Bahia. 
 
PROPOSTAS DE MOÇÃO PARA O V ENCONTRO NACIONAL 

 MOÇÃO DE REPUDIO REFERENTE POSIÇÃO DE CAMARANO QUE PROPÕE 
ALTERAR A IDADE DE 60 PARA 65 ANOS NO ESTATUTO DO IDOSO. 

 SOBRE O AUMENTO DA IDADE DE APOSENTADORIA PARA MULHER NO ESTUDO 
DE CAMARANO. 

 MOÇÃO SOBRE A RELAÇÃO FORUNS x CONSELHOS. 
Obs: Estas Moções seriam redigidas pela rede para serem apresentadas no V Encontro. 

 
PROPOSTAS DE MUDANÇA DO REGIMENTO INTERNO 

 Incluir voz para Fóruns Credenciados provisoriamente ao Fórum Nacional 



6 
 
 
 
 

 

 Se algum membro do Fórum Nacional assumir função ou cargo público deverá pedir 
exoneração da Coordenação nacional,com recomendação que os Fóruns Estaduais 
acatem a mesma orientação; 

 Qualquer representação do Fórum Nacional deve ser devidamente indicada pela 
Coordenação nacional previamente. 

 Incluir o texto da VOTAÇÃO ON LINE. 
 
04/08 
 
AVALIAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  
A seguir, foi feita a avaliação da Audiência Pública que foi considerada positiva, com boa 
repercussão, tendo mobilizado os fóruns que levaram um quantitativo de pessoas acima do 
esperado e com um número de presentes que lotou o espaço. As falas foram bem construídas e 
oportunas.  Atingimos o objetivo e ampliamos de uma forma acima da expectativa.  Deu 
visibilidade e credibilidade, entretanto teríamos que trabalhar este crescimento e estreitar o 
contato com as entidades presentes. Não sabíamos das nossas possibilidades e o Senador 
apostou em nosso movimento. O apoio da Federação de Aposentados do Distrito Federal foi 
preponderante. Também quem não esteve presente na Audiência relatou que a repercussão nos 
Estados foi muito positiva, tendo sido assistida por pessoas inesperadas.  Foi sugerido que 
poderíamos pensar em fazer outra Audiência, inclusive utilizar a TV em programas de café da 
manhã. Também foi lembrado as dificuldades enfrentadas com a possibilidade de cancelamento 
da data da Audiência que era uma possibilidade sempre presente na medida em que, se o 
Senador tivesse uma emergência no Sul a Audiência teria que ser cancelada até no próprio dia.   
 
AVALIAÇÃO DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL 
Na avaliação da reunião da Coordenação Nacional foi colocado que cumprimos todos os pontos 
da Pauta ficando pendências para discutir nas redes. Os trabalhos fluíram e progredimos 
bastante, tendo sido destacada a acolhida da Comissão Local de Curitiba.  A reunião terminou 
em tempo record, às 11 horas de domingo. 
Apresentaram-se os dois novos membros do Rio de Janeiro, Rosely Lorenzato e Leila Cerqueira. 
Rosely Lorenzato, atual membro suplente da Coordenação Nacional pelo Rio de Janeiro, 
Assistente Social aposentada, Presidente do CBCISS, apresentada pelo Fórum para ser eleita 
para Vice-presidente do Conselho Estadual na próxima gestão e eleita recentemente Presidente 
da Palong, instituição que administra o prédio onde funciona a ANG-RJ e as reuniões do Fórum 
Estadual. Leila Cerqueira, que substituía membro da CN, Assistente Social, Presidente do 
Conselho Municipal de São Gonçalo, eleita membro do Conselho Estadual que tomará posse em 
agosto, representando o Movimento de Mulheres em São Gonçalo.   
 
Com a pauta totalmente discutida, e nada mais tendo sido tratado, a reunião foi encerrada. 
 
Curitiba, 4 de agosto de 2013. 
 
 
COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA SOCIEDADE CIVIL 
PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
 
 


