
 
FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE 7, 8 E 9 DE AGOSTO DE 2014. 

 

ABERTURA 

A reunião da Coordenação Nacional do Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil pelos 

Direitos da Pessoa Idosa ocorreu nos dias 7 a 9 de agosto de 2014, sendo no dia 7 no Lar Torres de 

Melo, Rua Julio Pinto, 1832, Jacarecanga; no dia 8, no SESC Emiliano Queiroz, Av. Duque de 

Caxias, 1701 – Centro; e no dia 9, na UNIFOR - Universidade de Fortaleza, Av. Washington Soares, 

1321. 

Estiveram presentes os seguintes membros da Coordenação Nacional: representando o Fórum 

Cearense da Política para o Idoso (FOCEPI) da REGIÃO NORDESTE (CEARÁ): Maria Aila de 

Souza e Raphael Franco Castelo Branco Carvalho; representando o Fórum Permanente em Defesa da 

Pessoa Idosa – BA (FPDPI-BA) da REGIÃO NORDESTE (BAHIA): Maria Emília Rodrigues e 

Valdete Francisca de Souza; representando o Fórum Permanente da Política Nacional e Estadual do 

Idoso no Estado do Rio de Janeiro (FórumPNEIRJ) da REGIÃO SUDESTE (RIO DE JANEIRO): 

Maria José Ponciano, Delfina Maria Simões e Rosely Reis Lorenzato; representando o Fórum 

Paranaense da Pessoa Idosa (FPPI) da REGIÃO SUL (PARANÁ): José Araújo da Silva e Leila 

Esper. Presente, como convidado Luziel Carvalho, representando o Fórum Permanente da Política 

Estadual da Pessoa Idosa do Acre – FPPEPI/AC. 

Do Comitê Gestor do FOCEPI, estiveram presentes, no dia 7 de agosto: Malu Justa (SESC/CE), 

Joseane Costa Soares (SESC), Maria Julia de Barros (Lar T. Melo) e Fhelipe C. Franco Nobre 

(ABRAZ).  No dia 8 de agosto: Marcelha Pinheiro de Melo (APDMCE), Maria Julia de Barros (Lar 

T de Melo) e Fhelipe C. Franco Nobre (ABRAZ).  No dia 9, Marcelha Pinheiro de Melo 

(APDMCE), Fhelipe C. Franco Nobre (ABRAZ) e a Professora Elcyana Bezerra Carvalho, 

coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Gerontologia da UNIFOR. Também presente, 

Marjorie Albuquerque, que se encontra licenciada do FOCEPI. Ainda apresentaram justificativa via 

e-mail pela ausência: Therezinha Torres, do Fórum Metropolitano da Pessoa Idosa da REGIÃO 

NORTE (PARÁ) e Jailton Thulher, do Fórum Permanente da Política Nacional e Estadual do Idoso 

no Estado do Rio de Janeiro. 

A reunião foi iniciada às 10h15min, com a apresentação de um Coral e foi indicada para coordenar 

Maria Emília que fez a chamada dos membros titulares e suplentes e deu prosseguimento à pauta 

proposta. 

  

DISCUSSÃO DO VI ENCONTRO 

Após a apresentação dos representantes dos Fóruns Estaduais, houve a fala dos integrantes do 

Comitê Gestor do FOCEPI: Malu Justa, Joseane, Felipe, Aila e Raphael. 

Foi informado que o Comitê Gestor estava indicando que a realização do VI Encontro Nacional fosse 

na UNIFOR – Universidade de Fortaleza - em função da parceria já existente com o FOCEPI. No 

entanto, para essa efetivação haveria uma solicitação da Universidade para a participação de 40 

estudantes do Curso de Gerontologia com gratuidade, o que será discutido posteriormente. Além 

disso, também foi informado que o Ato Público será realizado no Fórum Clovis Beviláqua, R. Des. 

Floriano Benevides Magalhães, 100 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE, onde ocorrem normalmente as 

manifestações de outros movimentos reivindicatórios em Fortaleza e que há uma expectativa da 

presença de mil pessoas, uma vez que haverá uma divulgação maciça na cidade. Ainda em relação ao 

Ato Público foi colocado que o mesmo está sendo planejado com o apoio da OAB/CE que já está 
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desenvolvendo um trabalho voltado à defesa dos direitos das pessoas idosas.  A reunião da 

Coordenação Nacional no dia 18 também deverá ocorrer na UNIFOR. Foi acordado entre os  

 

presentes que esses pontos de informação foram indicados para serem discutidos posteriormente, 

quando estivesse no ponto de pauta as deliberações para o VI Encontro Nacional.  Foi solicitada 

ainda a inclusão do FOCEPI na lista de discussão da Coordnac para agilizar os preparativos do VI 

Encontro Nacional. Assim, foi proposto que ficassem incluídos sempre na lista coordnac os dois 

fóruns que estariam preparando os próximos encontros (o do ano e o seguinte) até a finalização dos 

mesmos.  Enquanto os demais membros organizadores integrariam a lista nacional 

forunspermanentesidosos. 

Também ficou decidido que às 16 horas do dia 18 de novembro haverá a reunião da Coordenação 

Nacional na UNIFOR quando serão avaliados o Ato e as pendências no dia seguinte. 

Em relação ao Ato Público, foi discutido que será necessário providenciar infraestrutura específica 

com: som, local com palco, apresentação cultural, faixa grande, divulgação.  Deverá haver também 

um animador/apresentador.  O horário do Ato será das 16h às 18h, com concentração às 15h.  Foi 

sugerida a distribuição do Estatuto do Idoso.   

 

Sobre a ABERTURA DO VI ENCONTRO 

Ficou combinado que será aberto com o Hino Nacional, seguido do Desfile de Bandeiras dos Fóruns 

e de seus respectivos Estados.  O cerimonial citará os Estados presentes. A composição da mesa de 

abertura continuará com as mesmas orientações dos Encontros anteriores, sendo formada por um 

representante de cada Fórum Estadual que compõem o Fórum Nacional e coordenada pelo 

representante do Fórum do Paraná. 

A seguir, passamos para a finalização da Programação, que ficou como se segue: 

 

PROGRAMAÇÃO  

18/11/2014 

16h – UNIFOR - Reunião da Coordenação Nacional com a Comissão Local. 

1º dia - 19/11/2014 

 

15h - 

CONCENTRAÇÃO 
16h – ATO PÚBLICO – 

IDOSO ERGA SUA 

BANDEIRA DE LUTA! 
Dia Nacional de Lutas 

pelos Direitos da Pessoa 

Idosa. 

CONVIDADOS: Todos e 

todas que se interessam 

pela causa da Pessoa 

Idosa. 

 

Atividades Culturais 

Regionais 

 

LOCAL: FÓRUM 

2º dia - 20/11/2014 

 

8h – CREDENCIAMENTO 

 

9h – ABERTURA OFICIAL 

- DESFILE DE BANDEIRAS 

DOS FÓRUNS E SEUS 

ESTADOS 

- COMPOSIÇÃO DA MESA: 

Coordenação Nacional - 

DISCURSO DE ABERTURA – 

Coordenação: Fórum do Paraná. 

 

10h - Apresentação Cultural 

 

10h - PALESTRA MAGNA: EM 

DEFESA DO ESTATUTO DO 

IDOSO 

PALESTRANTE: Senador Paulo 

3º DIA - 21/11/2013 

 

9 h – Apresentação Cultural 

 

9h30 às 12h – PLENÁRIA DO 

FÓRUM NACIONAL  
 

 - Alteração do Regimento Interno do 

FN 

- Apresentação e votação de Moções 

- Apresentação e votação de Propostas 

- Carta de Fortaleza 

 

MODERADORES: Fórum do Rio de 

Janeiro e do Ceará 

  

 

9h às 12h – ATIVIDADE 

PARALELA 1 RODA DE 
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CLOVIS BEVILÁQUA                        

– Fortaleza - CE 

 

18:30h - Reunião da 

Coordenação Nacional 

(UNIFOR) 
 

 

Paim 

Coordenação: Fórum do Ceará 

 

12h - ALMOÇO 

 

13h50min.- Dinâmica - Dança 

Sênior - Fórum do Rio de Janeiro. 

 

SEMINÁRI0- 

Mesa Redonda 

14h - Tema: VIOLAÇÕES DO 

ESTATUTO DO IDOSO – 

Seguridade e Educação 

-Warley - COBAP 

-a confirmar 

-a confirmar 

METODOLOGIA: Exposição 

seguida de Intervenções 

MODERADOR:Fórum da Bahia 

 

16h00 – INTERVALO 

 

16h30min.- APRESENTAÇÃO 

DOS FÓRUNS 

CREDENCIADOS AO FÓRUM 

NACIONAL 
METODOLOGIA: 10 min. por 

Estado 

MODERADOR: Fórum do Rio de 

Janeiro. 

 

18h30min.–REUNIÃO DA 

COORDENAÇÃO NACIONAL 
(participam membros da 

Coordenação Nacional). 

 

CONVERSA : 

Tema: Porque Conhecer o Estatuto do 

Idoso? 

-Roda de Conversa 1 - Lutiana Mott  

- Roda de Conversa 2 - a confirmar 

  

13h - ALMOÇO 

 

14h00 às 16h - PLENÁRIA DO 

FÓRUM NACIONAL  
 

- Apresentação e votação de 

PROPOSTAS. 

- Eleição da sede do VIII 

ENCONTRO. 

- Apresentação e votação da Carta do 

Ceará 3. 

-Eleição da nova Coordenação 

Nacional. 

MODERADORES: Fórum Rio de 

Janeiro e Ceará 

 

14h30min. – ATIVIDADE 

PARALELA 2 OFICINA  
Tema: FORMAÇÃO DE NOVOS 

FORUNS –  

Moderador Oficina 1 – Fórum do 

Paraná. 

Moderador Oficina 2 – Fórum do 

Ceará. 

 

16h30min. - PLENÁRIA FINAL 

- Leitura das moções. 

- Leitura da Carta de Fortaleza. 

MODERADORES: Fórum do Acre e 

Pará. 

 

- ENCERRAMENTO. 

COORDENAÇÃO DO FÓRUM 

NACIONAL. 

 

 

17h45min. – ATIVIDADE 

CULTURAL / LANCHE 
 

18h – REUNIÃO DA 

COORDENAÇÃO NACIONAL  
 (participam membros da 

Coordenação Nacional) 
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Ainda em relação ao VI Encontro, foi deliberado: 

- que o cerimonial deverá anunciar o prazo para entrega de moções tanto no Ato Público quanto na 

Abertura, bem como citar os nomes dos Estados que estão representados no Evento; 

- que para a realização das Rodas de Conversa, os apresentadores deverão delinear a síntese da 

metodologia e da proposta da Roda, para que a Coordenação Nacional possa dar feedback; 

- que o almoço deverá ser por conta de cada um, caso não haja financiamento.  Ainda em relação ao 

almoço, houve uma proposta de que seja cobrado antecipadamente seu valor e disponibilizado um 

tíquete para apresentação no local; também foi sugerido que o deslocamento para o restaurante seja o 

mais próximo do auditório; 

- que na Mesa Redonda, o moderador no momento da apresentação deverá puxar o link do que foi 

abordado no Ato Público e na Palestra Magna; 

- que o Fórum Local deverá levar o banner do Fórum Nacional; 

- que no Desfile de Bandeiras, deverá ter uma pessoa apenas para portar a bandeira do estado e outra 

para portar o banner do Fórum (total duas pessoas por Fórum); 

- que cada Fórum Estadual terá uma mesa disponibilizada em espaço oferecido pelo Comitê Gestor e 

a UNIFOR para colocar folders e material de distribuição, bem como espaço para colocação de 

banners; 

- que o Regulamento do VI Encontro deverá ser colocado nas pastas; 

- que as moções deverão ser apresentadas em power point no momento da votação; 

- que a CoordNac deverá apresentar a proposição do esqueleto da Carta de Fortaleza 3 (ou III) na 

lista para discussão; 

- que haverá uma comissão para produzir e concluir o texto da Carta de Fortaleza 3 (ou III); 

- que haverá o contato com Lutiana Mott, através da CoordNac, para orientações sobre a Roda de 

Conversa. 

 

SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DOS FÓRUNS 

Sobre a solicitação de Luziel de disponibilização de espaço de banner para instituições, foi discutido 

e deliberado que não haverá espaço para banner de instituições, apenas dos fóruns para apresentação 

de suas ações, fotos, banner, entre outros. No entanto, há a possibilidade do Fórum Estadual 

disponibilizar seu espaço para a apresentação de instituições que o apóiam.  

Sobre a solicitação de Dina de uma fala para divulgação de seu livro, foi deliberado que não haverá 

espaço para fala e ela deverá se organizar com o Fórum de seu estado para divulgar seu livro. 

 

 

PROPOSTAS DE EMENDAS AO REGIMENTO INTERNO QUE SERÃO APRESENTADAS 

PELA CN 

Nessa discussão, houve uma proposta de que os fóruns devem apresentar emendas ao Regimento até 

31 de agosto.    

Além disso, também se propôs: 

1- Acrescentar o critério de descredenciamento dos Fóruns: não participação de 2 (dois) Encontros 

consecutivos.  O Fórum poderá solicitar novo credenciamento, mas cumprindo todos os quesitos 

novamente. 

Redação atual: 

Não há  
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2- Para sediar um encontro, o Fórum deverá estar presente com pelo menos 3 participantes. 

Redação atual: 

§ 2º – As localidades que se candidatarem para sediar o ENCONTRO NACIONAL deverão 

apresentar condições e viabilidade para sua realização, no prazo de até seis meses, a contar do 

encerramento dos referidos Encontros. 
 

3- Apresentação do Regulamento do Encontro Nacional do ano, na reunião de março com data de até 

30 de junho para manifestação de emendas que serão apreciadas pela Coordenação Nacional na 

reunião de agosto. 

Redação atual: Não há no Regimento, apenas no Regulamento. 

 

4- O item Membros observadores ficaria com a seguinte redação: “estão nesta classificação 

somente os membros dos Fóruns inscritos provisoriamente.” Desta forma, os 10 (dez) 

representantes de Fóruns inscritos permanentemente no FN seriam membros representantes com 

direito a voz e voto. 

Redação atual: 

“b – observadores 

Os membros observadores são os eleitos nessa condição, de acordo com as plenárias de cada 

Encontro de Fóruns Permanentes da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa, realizadas 

em cada estado da Federação e Distrito Federal.  Também estão nesta classificação os 

membros dos Fóruns inscritos provisoriamente.” 

O formato da apresentação das propostas será a forma atual e a proposta. 

 

INFRAESTRUTURA 

A Comissão Local ficará responsável por enviar listagem de opções de hospedagens. 

O transporte ficará por conta dos participantes, mas haverá a disponibilização por parte do Comitê 

Gestor de listagem de vans. 

*O almoço ficará por conta dos participantes, exceto se o Comitê conseguir o financiamento deste 

item e será distribuída listagem de preços dos restaurantes. A Comissão Local ficou de tentar 

financiamento para o almoço nos dois dias.  Caso não consiga, irá fechar um pacote (incluindo preço 

e cardápio especial) para ser servido em local mais próximo ao auditório do evento. 

O prazo para o envio destas listagem ficou estipulado mês de setembro. 

A Comissão Local também passará os nomes de 2 palestrantes da Mesa Redonda ainda durante o 

mês de agosto. 

*Também ficou sob a responsabilidade da Comissão Local, definir convidado (a) para a segunda 

Roda de Conversa e Oficina que ocorrerão nos turnos da manhã e da tarde, cujos nomes dos 

profissionais responsáveis também deverão ser enviados para compor a Programação. 

*Houve ainda a definição de que os livros e outros objetos que forem vendidos durante o Encontro 

deverão doar um percentual de 20% da renda para o Fórum Nacional. 

(*) Assuntos discutidos no dia 9, durante a visita à UNIFOR. 
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DIA 8 DE AGOSTO DE 2014 

A Reunião ocorreu no SESC Emiliano Queiroz, estando presentes a Coordenação Nacional e a 

Comissão Local, representada por: Marcelha, Raphael e Felipe. 

Na ocasião foi explicado que a escolha da UNIFOR estava vinculada às possibilidades de parcerias 

disponibilizadas pela Universidade, entre as quais: local, dois auditórios, comportando 100 pessoas 

cada um, com total infraestrutura para o evento, sala de coordenação, espaço de almoço dentro do 

Campi, plano de mídia, com disponibilização de TV, Site, divulgação em rádios e jornais. 

Após detalhadas discussões, houve a deliberação das comissões (nacional e local) de realizar o VI 

Encontro Nacional na UNIFOR, mesmo com a condição de se abrir 40 vagas gratuitas para os seus 

alunos do Curso de Gerontologia, sem prejuízo para a receita prevista pelo FN com esse evento. 

 

INSCRIÇÕES 

Sobre a solicitação das 40 gratuidades requeridas para os estudantes do Curso de Gerontologia, foi 

explicado que era a contrapartida da Universidade para sediar o Encontro. Após discussões, foi 

acordada a resolução de se manter as 40 vagas gratuitas e adicionais às 50 vagas para o Fórum Local 

com inscrições realizadas pelo Comitê Gestor. 

As 50 inscrições serão feitas pelo Comitê Gestor e enviadas para a Tesouraria e Secretaria Geral 

juntamente com a listagem e o respectivo depósito.  

A listagem dos 40 estudantes será enviada à Secretaria Geral até 20 de outubro, não havendo garantia 

de gratuidade após essa data. Também foi discutido sobre a questão de abertura de inscrição no dia 

do evento, ficando decidido que isso ocorrerá, somente se as 50 vagas reservadas para o Fórum Local 

não forem preenchidas. 

Ainda foi calculado que a previsão do quantitativo total de inscritos será de 210. 

Foi também lembrada a sistemática de inscrição dos participantes em geral, via internet. As pessoas 

interessadas se inscrevem no site; a Secretaria envia via e-mail o nome do inscrito para a Tesouraria 

que imediatamente encaminha as orientações para pagamento e confirmação de inscrição. 

 

METODOLOGIA DAS INSCRIÇÕES NO LOCAL 

O Fórum Local será o responsável pelas inscrições no local do evento e, caso as 50 vagas não 

tenham sido preenchidas, juntamente com a Tesouraria do FN procederá o preenchimento de fichas, 

recebimento de pagamento e disponibilização de recibos.  Inclusive, se as 40 vagas destinadas à 

gratuidade não forem preenchidas no prazo estipulado (20/10), as vagas remanescentes poderão ser 

preenchidas também no local do evento, só que mediante pagamento da taxa de inscrição. Após o 

referido procedimento os novos inscritos serão encaminhados à mesa de credenciamento. 

 

Haverá transmissão do Encontro ao vivo pela internet. Também foi informado que a UNIFOR dispõe 

apenas de dois auditórios de 100 lugares cada um para a realização do VI Encontro, sendo um com 

telão de videoconferência. Foi solicitada a UNIFOR a disponibilização de 2 salas de aula para as 

Rodas de Conversas e Oficinas. 

 

REPASSE 

Será feito o repasse para o Fórum do Ceará o valor R$ 1.000,00 (mil reais), após envio de 

informações sobre conta corrente em que a Tesouraria fará o depósito.   

 

DIVULGAÇÃO 
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Através de mala direta, contato com rádios locais e TV. Além disso, a UNIFOR dará todo o suporte 

técnico para divulgar o evento. 

 

 

RESPONSABILIDADE DOS FÓRUNS 

Foi solicitado que fossem enviadas para Malu Justa toda a arte das confecções: crachás, certificados 

e banners.  As canetas e blocos de anotações já foram entregues a Malu Justa pelo Fórum do Paraná 

que deverá providenciar mais 60 blocos de anotações que serão levados e entregues no dia 18/11. 

Será feito orçamento dos itens sob a responsabilidade dos demais Fóruns Estaduais e encaminhado a 

cada um, para que seja comparado com os orçamentos locais e decidida a melhor alternativa. 

Todo o quantitativo das responsabilidades dos fóruns em relação aos materiais para os participantes 

foi ajustado para 210, previsão de número inscritos. 

No que se refere às pastas, serão encaminhadas o equivalente ao número de inscritos mais 20, para 

serem distribuídas com palestrantes e outros convidados, selecionados pela CN e Comissão Local. 

Será verificado junto ao SESC NACIONAL (RJ), a possibilidade de remessa das pastas pelo malote 

com a antecedência de no mínimo 10 dias antes do evento. 

Nos certificados será acrescentada a carga horária de 20 horas e terá a programação no verso. 

Na ausência do Fórum do Pará nesta reunião, ficou definido que o Fórum Local fará o orçamento do 

banner de parede, sob sua responsabilidade e encaminhará via e-mail aos representantes do Fórum do 

Pará para o devido pagamento. 

Os Fóruns Estaduais terão até o dia 31 de outubro para fazerem o repasse do valor de R$100,00, 

correspondente à inscrição de cada Fórum. 

 

TRASLADO PALESTRANTES 

O Fórum Local irá discutir o translado do Senador e demais palestrantes do aeroporto/hotel e demais 

deslocamentos para o Encontro. 

 

DISPONIBILIDADE PARA HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES 

Será disponibilizado pelo Fórum Nacional para a hospedagem dos 03 Palestrantes o valor de duas 

diárias, correspondente a R$ 184,00, totalizando R$ 1.104,00.   

 

QUESTÃO DO FÓRUM DO PARÁ 

A Coordenação Nacional aguardará a nova indicação de titular, com a saída de Agnaldo. 

 

 

INFORMES REGIONAIS 

A seguir, iniciaram-se os informes regionais. O Fórum do Paraná informou que o Fórum 

Metropolitano se unificou ao Fórum Paranaense da Pessoa idosa - FPPI, sendo que agora o Paraná 

conta com um fórum só. O Paraná informou também que realizará um Encontro no dia 29/8 com os 

candidatos ao governo do estado com o seguinte formato: Exposição de 10 minutos e em seguida 

resposta a 3 questões apresentadas por escrito feitas por membros presentes à plenária e em seguida a 

assinatura de documento pelo candidato se comprometendo a executar o plano para as pessoas 

idosas, caso seja eleito, o que será cobrado e fiscalizado durante todo o mandato pelo FPPI. Isto será 

repetido para os 8 candidatos inscritos e divulgados pelo TRE. 

O Fórum do Rio de Janeiro informou que estão realizando eventos para custear a viagem dos 

delegados, estão realizando reuniões descentralizadas com os municípios para incentivar a realização 
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de novos fóruns.  Realizaram o Seminário em Defesa do Estatuto do Idoso e estavam redigindo um 

documento.  Informaram que o Conselho Municipal procurou o Fórum para comunicar que 

aprovaram a modificação de dois artigos polêmicos na sua Lei de Criação.   

O Fórum da Bahia completou em janeiro 10 anos de fundado e comemorou com três eventos. Além 

disso, realizou Seminário em parceria com Conselho Municipal para estimular a criação de fundos 

do idoso municipal e estadual e para a efetivação da Política Estadual do Idoso que conseguiu que 

fosse votada no final do ano passado, mas que ainda está faltando ser regulamentada.  Realizaram 

dois Seminários em Defesa do Estatuto do Idoso, um em Salvador e outro em Feira de Santana. O 

FPDPI-BA está mobilizando a criação de 03 (três) Fóruns Municipais: Camaçari, Feira de Santana e 

Conceição do Coité. Informou também que o próximo Encontro Estadual acontecerá em 28 e 29 de 

agosto em Conceição do Coité, contando com o apoio da Universidade Estadual da Bahia 

(UNEB/UATI) e Prefeitura Municipal de Conceição do Coité. 

O Fórum do Acre informou que realizou Ato Público em 15 de junho pela conscientização da 

violência junto com o Conselho.  Foi colocado também que o Conselho tem paridade e o Fórum 

elege os conselheiros para o Conselho Estadual e Municipal.  Encaminharam a proposta para criação 

do Fundo Estadual.  Estão trabalhando para criar Fóruns municipais. 

Sobre a organização do Encontro Nacional, estão disponibilizando local com 150 lugares e 3 a 4 

salas para debate.  Será realizado no SESC e o Ato Público será à beira do Rio Acre, numa ampla 

praça ali existente. 

 

SOBRE A AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE FÓRUNS ESTADUAIS 

 

Foi discutido que a criação de novos Fóruns Estaduais em outros estados requer um trabalho de base.  

Na próxima reunião da ABRAZ, esse será um dos pontos colocado na pauta da reunião.  Também foi 

sugerido que se fizesse contatos com as ASAPREV estaduais, para verificar o interesse em criação 

de Fóruns em outros estados. 

 

 OUTROS INFORMES 

 

Foi feito o relato sobre a participação do FN no II Foro do México, ocorrido de 3 a 6 de junho, em 

que estavam presentes Maria José e Rosely representando o Fórum Nacional.  Não foi possível haver 

apresentação das nossas ações, já que era direcionado para representantes governamentais.  

Entretanto, foi considerado um encontro bastante proveitoso no que diz respeito aos contatos. E foi 

lembrado que fossem colocadas fotos no site. 

Também foi lembrado que estamos precisando ter um material de divulgação. Para tanto, será feito 

um esforço para fechar o folder para o próximo Encontro Nacional. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

A Tesouraria informou que em março havia na conta poupança o valor de R$ 3.940,39; em abril –R$ 

3.963,22; em maio - R$ 3.983,86; em junho – R$ 4.006,82; em julho R$ 4.029,90; e até 6/08 o saldo 

era de R$ 4.034,81. 

 

 

 

 



 
FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 

DIA 9 DE AGOSTO DE 2014 

 

Neste dia, a reunião ocorreu na UNIFOR – Universidade de Fortaleza, instituição proposta para 

receber e apoiar o VI Encontro Nacional.  Houve uma apresentação da Professora Elcyana Bezerra 

Carvalho, coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Gerontologia, sobre sua trajetória e projeto 

na Universidade e da construção e expectativas em relação à realização do VI Encontro Nacional em 

suas dependências. Ficou acordado que os 40 estudantes que terão inscrição gratuita no VI Encontro 

serão orientados a ocupar o Auditório 2 com Vídeo Conferência. Também serão reservadas 70 vagas 

no Auditório 1 para os delegados e observadores do Fórum Nacional.  

Em relação às questões levantadas sobre os espaços, após consenso, ficou acordado que no momento 

do credenciamento os espaços da Roda de conversa e Oficina de Novos Fóruns deverão ser 

designados aos inscritos, como Espaço 1 e Espaço 2, informando sua localização. 

 

 

SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 

Assunto da pauta que não foi esgotado, o Fórum do Rio de Janeiro informou que irá buscar 

financiamento para complementar a verba destinada pelo Fórum Nacional para a hospedagem dos 

palestrantes.  O Fórum do Rio de Janeiro também apresentou sua forma de financiamento de parte 

dos custos do evento com Encontro de Danças.  O Fórum do Ceará ainda apresentou seu projeto de 

realizar Seminários, cobrando inscrição para subsidiar as despesas dos seus participantes no FN com 

os deslocamentos. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da reunião foi realizada com a proposta de se responder as questões: “Foi bom porque...” 

“Teria sido melhor se...”.   

Em seguida, os participantes falaram sobre suas observações quanto ao que foi solicitado: Disseram 

que "Foi bom porque...": - não poderia ter sido melhor; - se conheceu novas pessoas; - reuniu-se o 

Fórum Nacional; - houve a construção de relação de confiança entre os membros do Comitê Gestor e 

da CoordNac; - houve troca de experiências e informações sobre a Universidade; - avançou em 

conhecimentos; - equalizou os problemas; - e o favorável processo de acolhimento do Comitê Gestor 

em Fortaleza. 

"Teria sido melhor se...": - o Ato Público fosse em local maior; - se tivesse um pouco mais de tempo 

para a interação do grupo; - se o auditório fosse um só para a realização do VI Encontro Nacional; - 

se já estivesse acertada a disponibilidade da alimentação gratuita para todos. Também foi colocado 

que faltaram mais espaços na pauta para nós socializarmos experiências, propostas, entre outras 

coisas. Foram apresentadas sugestões de se colocar as reuniões da CoordNac em final de semana, 

para evitar choques de agenda dos profissionais envolvidos. Além disso foi dito que serão realizados 

esforços para mobilizar as seccionais da OAB no fortalecimento dos já existentes e na construção de 

novos Fóruns. 

 
Fortaleza, 9 de agosto de 2014. 
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