
 
 

FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS 

DA PESSOA IDOSA 

 

ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE 12 E 13 DE AGOSTO DE 

2015 

 

Dia 12/08/2015 

 

Nos dias 12 e 13 de agosto de 2015, no SESC BOSQUE, situado na Avenida Getúlio Vargas, 

nº 2.473, Bosque, Rio Branco/AC, Brasil, realizou-se a reunião da Coordenação Nacional do 

Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa. Estiveram 

presentes os seguintes membros da Coordenação Nacional, indicados pelos respectivos 

Fóruns Estaduais: representando o Fórum Permanente da Política Estadual da Pessoa Idosa do 

Acre – FPPEPI, da REGIÃO NORTE (ACRE): Luziel Carvalho e Sarah Nunes Farhat; 

representando o Fórum Cearense da Política para o Idoso – FOCEPI da REGIÃO 

NORDESTE (CEARÁ): Marcelha Pinheiro de Melo e Raphael Castelo Branco Carvalho; 

representando o Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa – BA - FPDPI-BA, da 

REGIÃO NORDESTE (BAHIA): Maria Emília Rodrigues e Lúcia Guedes Rios; 

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 Lorenzato; representando o Fórum Paranaense da 

Pessoa Idosa FPPI, da REGIÃO SUL (PARANÁ): Gilson Fernando Gomy de Ribeiro. 

Justificou ausência o representante do Fórum Metropolitano da Pessoa Idosa da REGIÃO 

NORTE (PARA): Terezinha Torres. 

 

Foi indicada pelos presentes para coordenar a reunião, Rosely Lorenzato, do Rio de Janeiro – 

FórumPNEIRJ que deu início aos trabalhos, apresentando a pauta elaborada pela 

Coordenação via e-mail. 

 

CHAMADA DE TITULARES COM DIREITO A VOTO: 

A seguir, foram apresentados os seguintes titulares com direito a voto: REGIÃO NORTE: 

Luziel Carvalho, REGIÃO NORDESTE – Marcelha Pinheiro de Melo e Maria Emília 

Rodrigues; REGIÃO SUDESTE Maria José Ponciano e Delfina Maria Carvalho Simões; 

REGIÃO SUL – Gilson Fernando Gomy de Ribeiro. 

 

A reunião foi iniciada às 09h30min com a leitura da Ata da reunião de março de 2015.  Houve 

uma inversão de pauta, passando para o último dia os Informes Regionais. 

 

INFORMES DA TESOURARIA 

O representante da Região Sul, Gilson Ribeiro apresentou o valor em caixa em 24/07/2015, 

no montante de R$ 6.243,24, tendo sido entregue à Secretaria o resumo financeiro. 

Foi destacado que havia sido repassado na reunião de março para o Fórum do Acre, o valor de 

mil reais, ficando o saldo, na ocasião, de 6.083,41 sendo o saldo atual de 6.243,24 (24/07). 

 

INFORMAÇÕES SOBRE CONTATOS COM OS PROVÁVEIS NOVOS FÓRUNS: 



Ficou esclarecido que os fóruns da Região são responsáveis pela mobilização de sua Região, 

sendo que o Fórum Nacional está empenhado na mobilização da Região Centro-Oeste. 

Maria Emilia está responsável com o contato do Sr. Alealdo, de Aracaju.   

 

Cada Fórum Estadual deve buscar instituições de fóruns de estados ou municípios  onde não 

tem fórum constituído. 

A Secretaria Geral irá restabelecer contato com todos os e-mails já enviados convidando a 

estarem presentes no VII ENCONTRO NACIONAL, em Rio Branco-AC. 

Delfina deu informe sobre interesse de um grupo de profissionais em São Luiz de criar novo 

Fórum, cujos contatos serão repassados aos Fóruns da região. 

 

Sobre a representação do Fórum do DF e de Goiânia, não foi possível darem o retorno 

esperado.  O Fórum Nacional continuará com o objetivo de chamar novas reuniões da 

sociedade civil por ocasião da reunião de março. 

 

Foi feita uma proposta de solicitar representações das seccionais das entidades nacionais 

presentes: OAB, PASTORAL DA PESSOA IDOSA, ANG, CONSELHOS ESTADUAIS. 

 

INFORME DA ASSESSORIA PARLAMENTAR DO SENADOR PAULO PAIM 

Maria José deu informe sobre contato da Assessoria Parlamentar do Senador Paulo Paim, 

ocorrido na manhã do dia 13/08 em que foi convidada para participar de uma reunião no 

Gabinete do Senador no dia 26 de agosto às 14 horas para discutir solução para a questão da 

meia-entrada para o idoso.  Foi adiantado pelo Gabinete que havia na mesa uma proposta de 

que o referido direito fosse direcionado apenas para quem ganhasse abaixo de 4 mil reais 

mensais, numa clara referência de substituição de um direito universal por um direito focal. 

Nessa reunião, estariam presentes representante do SDH, da Caravana da Cidadania, do 

Ministério da Cultura e o Chefe de Gabinete do Secretário Geral da Presidência da República, 

Miguel Roseto. Sugerimos à Assessoria do Senador a inclusão do CNDI. Questão colocada 

em discussão, ficou deliberado que iriam para a reunião representantes das 4 Regiões do 

Fórum Nacional, dada a importância da discussão.  Caso o Gabinete pagasse uma passagem, o 

valor da mesma seria repartida entre os 4 representantes. Foram indicados: Região Sudeste: 

Maria José, Região Norte: Luziel, Região Sul: Gilson e Região Nordeste a indicar. As 

representantes da Bahia não poderão ir a essa reunião, pois estarão realizando o VI Encontro 

Estadual do FPDPI-BA. Sobre a questão da meia-entrada, o Fórum ratifica sua posição de 

nenhum direito a menos, não aceitação de nenhum acordo e os representantes devem ir para a 

reunião com esta firme posição.  O manifesto já redigido deve ser atualizado e levado na 

ocasião. 

Foi proposto que durante a reunião os fóruns fizessem mobilização via mídias digitais e que 

fosse disponibilizado banner eletrônico para que circulasse nas redes sociais cuja sugestão vai 

abaixo: 

PARA A PESSOA IDOSA 

NENHUM DIREITO A MENOS! 

 Sempre na defesa dos direitos da pessoa idosa, o Fórum Nacional da Sociedade Civil pelos 

Direitos da Pessoa Idosa e suas representações estaduais repudiam toda violação ao Estatuto 

do Idoso. 

 Não a mudança do benefício da meia-entrada para a pessoa idosa! 

 Sim ao direito garantido a todos os idosos do Brasil, independente de cor, raça, crença ou 

condição social. 

VENHA PARA ESSA LUTA! 

 

RELATO DA COMISSÃO DO ACRE SOBRE AS PROVIDÊNCIAS PARA A 

REALIZAÇÃO DO VII ENCONTRO NACIONAL. 



A Comissão Local relatou que houve um problema com o espaço das salas das oficinas no 

segundo dia no SESC, mas que já havia sido solucionado através da disponibilização das salas 

da Federação dos Trabalhadores em Agricultura no Estado do Acre – Fetacre.  Assim, a 

Plenária do Fórum Nacional ocorreria na FETACRE, bastando atravessar a rua, enquanto que 

as demais atividades continuariam no SESC. Sobre Coffee Break, a Comissão já providenciou 

em número de 4, sendo 1 no credenciamento e os demais nos intervalos.   Os componentes da 

Comissão Locais deram seus informes: tesouraria, divulgação, captação de recursos. A 

alimentação será no SESC, ao custo de 19 reais o quilo. Água para o Encontro e para o Ato já 

foram providenciados. Sobre transporte, estariam disponíveis 2 vans e 1 microonibus para o 

traslado do hotel até o local do evento, inclusive Ato Público, desde que as delegações 

ficassem no mesmo local. Não haverá traslado do aeroporto/hotel e vice versa. Também 

foram providenciados áudio e vídeo. 

 

VISITA AO LOCAL DO VII ENCONTRO NACIONAL. 

Ocorreu em seguida a visita aos locais prováveis do Ato Público, a Praça da Revolução, 

arborizada e com bancos disponíveis e o Mercado Velho, com características regionais, 

próximo ao Rio. Colocado em votação foi escolhida a Praça da Revolução com 9 votos, 

contra 4 para o Mercado Velho.   

 

ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO VII 

ENCONTRO 

Não houve solicitação de emendas e o Regulamento do VII Encontro, que permaneceu sem 

alterações. 

 

CONFIRMAÇÃO DOS CONVIDADOS PARA O VII ENCONTRO NACIONAL E 

DESPESAS DO FN. 

Foi acertado que a hospedagem do palestrante de Salvador será oferecido pelo Fórum 

Nacional, ficando o Fórum Local responsável por seu traslado.  Os demais convidados 

estavam confirmados. 

 

DISCURSO DE ABERTURA: COMO ORGANIZAR, QUE PONTOS ABORDAR, 

ENTRE OUTROS ASPECTOS. 

Reafirmar o que somos o que estamos fazendo aqui, a trajetória o motivo da escolha do tema 

nenhum direito a menos na atual conjuntura. 

O texto será construído pela coordnac. 

 

DISCUSSÃO SOBRE A FORMATAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

APRESENTADO NA COORDNAC. 

Foram apresentados e discutidos os formatos do instrumento de avaliação, ficando Emília de 

fazer os devidos ajustes, após as discussões, e enviar via coordnac. 

 

REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO, COM A INCLUSÃO DE ARTIGOS 

REFERENTES A: PREVISÃO DE EXTINÇÃO E PREVISÃO DE EXISTÊNCIA DE 

REGULAMENTO. 

Foram discutidas e aprovadas a apresentação das seguintes alterações ao Regimento Interno 

do Fórum Nacional: 

Sobre as alterações do Regimento Interno:   

 

REGULAMENTO: 

Artigo 8, Parágrafo 5: 



O Encontro Nacional será orientado por regulamento próprio, atualizado e aprovado 

anualmente pela Coordenação do Fórum Nacional, na primeira reunião de organização 

após o Encontro do ano anterior. 

 

EXTINÇÃO: 

Artigo 20: 

No caso de extinção do Fórum Nacional, o eventual patrimônio remanescente será 

rateado em igual parte aos Fóruns Estaduais credenciados ao Fórum Nacional. 

PARÁGRAFO: 

1. A extinção do Fórum Nacional poderá se dar por decisão de 90% dos presentes em 

Plenária do Fórum Nacional. 

 

2. Em caso de inatividade do Fórum Nacional por um período de 3 (três) anos 

consecutivos, poderá ser convocado um Encontro Nacional pela maioria simples dos 

Fóruns Estaduais credenciados.  

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO do artigo 18: 

Art. 18. O presente Regimento somente poderá sofrer emendas por propostas 

apresentadas: 

i)  pela Coordenação de Fóruns Estaduais credenciados ao Fórum Nacional, 

devidamente aprovadas em plenária do respectivo Fórum Estadual; 

ii)  pela Coordenação Nacional. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

As propostas de emenda regularmente apresentadas serão aprovadas por maioria 

simples na Plenária do Fórum Nacional. 

 

Necessário renumerar os artigos do Regimento Interno a partir do artigo 19.  

 

Foi estipulado o prazo até 30 de setembro de 2015 para adequar a redação final das propostas 

via coordnac. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES VIA ONLINE. 

Foi explicado como funciona a inscrição via on line. São em número de 30, sendo 10 vagas 

por Estado, iniciando a inscrição em 01 de setembro até 30 de outubro, enquanto houver vaga. 

Após inscrição via formulário, o nome vai para a seção pendente, após informação do 

pagamento pela Tesouraria, a inscrição fica confirmada. 

Emília ficou de encaminhar os materiais utilizados em 2014, para atualização e utilização pela 

Tesouraria em 2015. 

 

PREVISÃO DE PARTICIPANTES DE CADA FÓRUM ESTADUAL A SER LEVADA 

POR SEU REPRESENTANTE. 

CEARÁ, de  8 a 10 delegados.  

BAHIA, 8 delegados  

CURITIBA, 5 já confirmados. 

ACRE- 12 delegados 

RIO DE JANEIRO - 11 delegados 

PARÁ de 2 a 4 

IMPERATRIZ - 2 

 

O que deu um quantitativo de 50 delegados, aproximadamente. 



 

Foi aprovada proposta de consenso de 120 participantes no total, sem prejuízo de que esta 

projeção se estenda para o quantitativo de 130. 

 

RESPONSABILIDADES DOS FÓRUNS 

Salvador: Crachás 

Paraná:  blocos e canetas  

Rio de Janeiro:  pastas adesivadas 

Belém – R$100,00. 

Ceará - Certificados 

A Secretaria Geral irá digitar as etiquetas dos inscritos.  
Paraná já entregou 200 blocos de anotações e 50 canetas sendo o restante das canetas serão 

levados para o Encontro. 

Ceará entregou o banner de mesa do Encontro e vai enviar os  Certificados. 

Emilia vai trazer em novembro os crachás. 

O Rio de Janeiro irá articular o envio de 150 pastas pelo malote do SESC.  Caso não seja 

possível, estarão disponível no Hotel Guapindaia Bosque no dia 16/11 pela manhã. 

Belém é preciso a Coordenação Nacional fazer contato para a entrega/depósito dos cem reais. 

Contato SESC BOSQUE: snfarhat_ac@hotmail.com. - 68 9952-1991 Juliana 

 

 

STAND DOS FORUNS ESTADUAIS 

Sobre a exposição dos banners dos Fóruns Estaduais, ficou definido que haverá uma mesa e 

até 2 cavaletes por Fórum para expor banner e fotos, se houver.  Os stands serão instalados no 

hall de entrada do Auditório do SESC. 

 

FECHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO 

A seguir foram ajustados os horários da programação e definidos os Fóruns coordenadores 

das mesas e os locais da reunião da CN, conforme novo quadro de Programação abaixo. 

As inscrições locais já começarão a ser providenciadas; 

Convidados Nacionais: Cobap, Mosap, Anfip,  

Ficou mantida a oficina pela manhã coordenada pelo Fórum Nacional.  A oficina da tarde será 

de responsabilidade do Fórum do Acre que irá convidar um coordenador, para o horário de 14 

às 16 horas. 

VII ENCONTRO NACIONAL – em Rio Branco_AC 

PROGRAMAÇÃO  

  

16/11/2015 

16h00 - Reunião Coordenação Nacional com Comissão Local – (Associação Santa Cruz) 

17/11/2015 – 1ª. DIA 

08h -  CREDENCIAMENTO 

09h – ACOLHIMENTO 

Acolhimento pelo anfitrião – Mesa formada pelo anfitrião, um representante do Fórum 

Nacional e um representante do Fórum Local. 

09h30 - ABERTURA OFICIAL 

- Desfile dos Fóruns com bandeiras de seus estados e fóruns 

- Mesa de Abertura formada pela Coordenação Nacional 

- Discurso de Abertura - Fórum do Acre 

11h - PALESTRA MAGNA 

- Tema: Pessoa Idosa: nenhum direito a menos  

MARIA LEITÃO-Rio Branco_AC 

12h – ALMOÇO 



13h30 – DANÇA SENIOR  

 Rita Souza – Coordenadora Regional da Dança Sênior – RJ/ES  

13h50 – MESA REDONDA – Fórum Ceará 

Previdência Social: nenhum direito a menos! 

MARCOS BARROSO-Salvador_BA. 

Tema: Estatuto do Idoso: nenhum direito a menos! 

ISMAEL DA CUNHA NETO-Rio Branco_AC. 

DEBATE 

16h – INTERVALO 

 

16h30 - APRESENTAÇÃO FÓRUNS CREDENCIADOS AO FÓRUM NACIONAL 

Fórum Bahia 

18h - ATIVIDADE CULTURAL 

18h30 - REUNIÃO COORDENAÇÃO NACIONAL (SESC) 

  

18/11/2015 – 2ª. DIA 

09h - PLENÁRIA DO FÓRUM NACIONAL (FETACRE) 

Coordenação: Fóruns Rio de Janeiro e Paraná 

- Alteração do Regimento Interno do Fórum Nacional 

- Propostas 

- Moções  

- Escolha do local do IX Encontro Nacional 

 

09h – OFICINA (SESC) 

Educação Cidadã e Organização Social: Nenhum Direito a Menos  

Emília e Luziel – Fórum Nacional 

 

12h – ALMOÇO 

 

14h – RODA DE CONVERSA 

Estatuto do Idoso: Nenhum Direito a Menos - Fórum do Acre 

16h - PLENARIA FINAL 

Coordenação: – Fóruns Acre  e Pará 

- Leitura das Propostas e Moções 

- Leitura Carta do Acre 

- Informes 

- Fechamento pela Coordenação Nacional. 

17h - ATIVIDADE CULTURAL 

18h - REUNIÃO COORDENAÇÃO NACIONAL (SESC) 

 

19/11/2015 –  

08h – ATO PÚBLICO 

Praça da Revolução 

11h30 - Reunião Coordenação Nacional  – (Associação Santa Cruz) 

 

 

Dia 13/08/2015 

 

CONTINUIDADE DAS DISCUSSÕES SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O 

FN. 



Sobre a captação de recursos, houve a continuidade das discussões sobre as possibilidades de 

captação acopladas aos objetivos do Fórum Nacional, que será dada continuidade nas 

próximas reuniões. 

 

FORMATAÇÃO DE AÇÕES NACIONAIS CONJUNTAS COM OS FÓRUNS 

ESTADUAIS QUE PODERÃO SER FEITAS DE FORMA REGIONALIZADA. 

Após discussões, ficou instituído o dia 30 DE SETEMBRO como o dia D de ações do Fórum 

Nacional. A proposta será apresentada no VII Encontro Nacional e na reunião de março serão 

sugeridas as  ações do ano. 

  

ORGANIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. 

Foi avaliado que não será possível a realização da Audiência Pública este ano, proposta para o 

dia 1º de outubro em função das dificuldades que os Fóruns apresentaram de impossibilidade 

de deslocamento numa data repleta de atividades em seus respectivos estados. Neste sentido, 

será comunicado ao Gabinete do Senador Paulo Paim,na reunião do dia 26 de agosto de 2015, 

que não teremos condições de realizar a Audiência no dia 1º de outubro. 

 

VISITA ÀS DEPENDÊNCIAS DO SESC E FETACRE 

Foi realizada visita ao auditório do SESC onde será realizado o Encontro e à FETACRE. 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA. 

Foi apresentada por Emília a proposta da implantação de uma discussão teórica no Fórum 

Nacional.  A proposta será apresentada na Coordnac e consiste na escolha de um tema que 

deverá ser lido e trabalhado pelo Fórum Estadual, apresentado na rede e na reunião de março.   

A ideia é formar um Banco de Textos com temas pertinentes às nossas questões. Atualmente 

temos 3 textos no Banco: o texto da Terezinha Torres, o documento do Banco Mundial e 

Todos somos gerontólogos. 

Foi aprovado o seguinte cronograma: 

setembro  - compartilhar material. 

outubro - Fórum Bahia 

novembro – Fórum Ceará 

dezembro – Fórum Rio de Janeiro 

fevereiro – Fórum Paraná 

março - avaliar as discussões e replanejar. 

abril – Fórum Acre 

 

 

INFORMES REGIONAIS 

CEARÁ - a atuação do FOCEPI junto ao Conselho considerando como positivo a criação do 

Fundo Estadual do Idoso,  execução do TAC para o término da obra da ILPI pública e ação 

pelo dia do idoso.  O Conselho Municipal de Fortaleza está querendo reconduzir os membros 

governamentais e não governamentais sem que procedêssemos Edital de escolha dos 

membros da sociedade Civil no FOCEPI.  O poder público não respeita a alternância, que é a 

questão atual. Proposição de uma caminhada no dia 30/09 para mobilização das pessoas idosa.   

 

BAHIA - Foi informada que está acontecendo uma ação com o Conselho Estadual do Idoso, 

que passa por muitas dificuldades; Informação sobre a Lei da Política Estadual da pessoa 

Idosa que aguarda na Assembleia a regulamentação;  realização do VI Encontro Estadual de 

participantes do Fórum, em Feira de Santana, em  26 e 27 de setembro, com  o, Estatuto do 

Idoso: nenhum direito a menos. Este ano no Projeto do VI Encontro Estadual foram 

instituídos três momentos: Momento de discussão, com um Seminário aberto cujo tema será 

“Pessoa Idosa: Nenhum Direito a Menos”, mesmo tema do Fórum Nacional; Momento 



Político, quando serão realizados um Ato Público com o objetivo de requerer à Câmara de 

Vereadores de Feira de Santana a retomada da discussão que visa assegurar o passe livre no 

transporte público municipal para idosos a partir de 60 anos; e uma Audiência Pública para 

mobilizar os três poderes para a criação da Política Municipal da Pessoa Idosa, a garantia em 

lei municipal de 1% da arrecadação tributária para o Fundo do Idoso e a criação de um Centro 

de Referência Municipal Especializado na Saúde do Idoso – CRMEASI, propostas estas 

resultantes da IV Conferência Municipal do Idoso. O último Momento é o de deliberação 

que promoverá uma plenária do Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa da Bahia,  

constando de mesa redonda,  votação de moções, eleição de representantes para o VII 

Encontro Nacional de Fóruns que acontecerá em Rio Branco, AC, como também, a leitura da 

Carta de Feira de Santana, que registrará todas as deliberações do evento. Esse momento é 

exclusivo para os participantes do Fórum.  

 

PARANÁ - implantação da gratuidade da passagem intermunicipal, junto com o Conselho.  

Criação da Delegacia do Idoso. Houve debate com os candidatos no ano passado. Foi 

levantada a questão do Fundo do Idoso. 

 

RIO DE JANEIRO - trabalhando a captação de recursos para 2016,  através da   cesta da 

beleza e encontro de danças.  Trabalhamos o 15 de junho, a Pré Conferência, onde elegemos 3 

delegados para a Conferência Estadual e 3 para a Conferência Nacional.  Estamos em  

processo eleitoral para eleição dos membros não governamentais do CEDEPI . Estamos 

trabalhando a capacitação dos membros, as reuniões descentralizadas, que este ano não se 

efetivou, mas no ano anterior foram realizadas em 3 municípios. 

 

ACRE – Trabalhando em parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa que fez a divulgação do 

procedimento denominado TAVI como alternativa às cirurgias de peito aberto nos casos de 

estenose aórtica degenerativa. Com relação as ações do Fórum Local, estão organizando o VII 

Encontro Nacional que  está bem avançado considerando a data, com algumas providencias já 

finalizadas. O quantitativo foi alterado de 180 para 120 ou 130, em função da avaliação da 

Coordenação Nacional. 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL 

A reunião foi considerada uma experiência enriquecedora e proveitosa, com uma avaliação 

positiva, mesmo com períodos de embates, que foram considerados momentos de 

amadurecimento e crescimento. Conseguimos dar conta de uma pauta extensa, procuramos 

fazer o melhor. Plantamos a semente da formação política, o que estamos fazendo aqui.  

Houve seriedade, compromisso, aprendizado. A Comissão do Fórum do Acre foi 

parabenizada pelo desempenho e seu Coordenador, Luziel, agradeceu às entidades o apoio 

que vem recebendo na organização do VII Encontro Nacional. 

 

 

Rio Branco, 13 de agosto de 2015. 

 

COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA 

SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 

 
 


