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FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA 

 
ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE 22, 23 E 24 DE AGOSTO 

DE 2017 
 

Dia 22/08/2017 

 
Nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2017, na Casa do Aposentado, ASAPREV-BA , 
situado na Rua da Mangueira, 55, Bairro Nazaré, região Mouraria, Salvador - BA, 
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): Ruth Barros; representando o Fórum 
Cearense da Política para o Idoso – FOCEPI da REGIÃO NORDESTE (CEARÁ): 
Raphael Castelo Branco Carvalho; representando o Fórum Permanente em Defesa 
da Pessoa Idosa – BA - FPDPI-BA, da REGIÃO NORDESTE (BAHIA): Lúcia Guedes 
Rios, Valdete Francisca, Maria Emília Rodrigues e Angélica Mendes, representando 
o Fórum Permanente da Política Nacional e Estadual do Idoso no Estado do Rio de 
Janeiro – Fórum PNEIRJ, da REGIÃO SUDESTE (RIO DE JANEIRO): Maria José 
Ponciano, Delfina Maria Simões e Rosely Lorenzato e representando o Fórum 
Paranaense da Pessoa Idosa FPPI, da REGIÃO SUL (PARANÁ): José Araújo da 
Silva. 
Justificou ausência a representante do Fórum Metropolitano da Pessoa Idosa do 
Pará, da REGIÃO NORTE. 
 
Foi indicada pelos presentes para coordenar a reunião, Lucia Guedes, 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: Ruth Barros; REGIÃO NORDESTE: Raphael Castelo Branco Carvalho e 
Lucia Guedes; REGIÃO SUDESTE Maria José Ponciano e Delfina Maria Carvalho 
Simões; REGIÃO SUL: José Araújo da Silva. 
 
A reunião foi iniciada às 14h20min, a leitura da Ata da reunião de março de 2017, foi 
lida por Delfina Simões, havendo sido pontuada a necessidade de fazer pequenos 
ajustes, apontados e aprovados por todos os presentes.   
 
RELATO DA COMISSÃO DO FÓRUM DA BAHIA SOBRE AS PROVIDENCIAS DO 
IX ENCONTRO NACIONAL 
O IX ENCONTRO NACIONAL está sendo organizado por uma Comissão Executiva, 
composta de representantes das Entidades participantes do FPDPI, escolhidos em 
reunião ordinária. A Comissão elaborou o projeto e o planejamento das atividades. O 
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Projeto, em sua forma preliminar, foi apresentado na reunião de março por Lúcia 
Guedes e, desta vez, já completamente formatado, juntamente com o Planejamento, 
foram apresentados pela mesma e aprovados nesta reunião. Assim, Lúcia discorreu 
sobre os trabalhos da Comissão Local, que já estão organizada em sub-comissões. 
A escolha do local, após extensa pesquisa sobre as possibilidades na cidade do 
Salvador, recaiu sobre o Centro de Treinamento de Líderes – CTL, situado na 
Avenida Gen. Severino Filho, s/n, Bairro Itapuã, Salvador/BA, por apresentar boas 
condições de acessibilidade, preço abaixo do mercado de hotéis, além de oferecer 
05 (cinco) refeições: café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar incluídos na 
diária. As providências até a presente data, incluem: 120 cópias do regulamento, 
mensagens, programação, material de sonorização, filmagem, fichas de inscrição e 
material para o ato público.  Será encaminhado pedido de autorização da Prefeitura 
para a realização do Ato Público. 
 
Sobre as hospedagens no CTL, será por ordem de inscrição, sujeito a confirmação 
da Comissão Local. Serão disponibilizadas informações de locais de hospedagem 
em locais próximos. O Resort Catussaba é um dos hotéis locais próximo ao CTL. 
Os Fóruns serão responsáveis pelo pagamento antecipado das hospedagens, que 
devem ser enviados à tesouraria da Comissão Local - Angélica. 
Haverá um prazo para confirmar a previsão de hospedagem; 
Quem optar por não se hospedar no CTL e desejar fazer as refeições no local, 
pagará R$ 50,00 reais pelo almoço e lanche da tarde no dia 17/11 e R$ 80,00 pelos 
dois lanches e almoço do dia 18/11 e, ainda, pelo uso da infra-estrutura do local. Por 
ser o Bairro de Itapuã local turístico, os custos (deslocamento de táxi ou Uber) e 
preços dos restaurantes são altos, por estes motivos considera-se que não seja 
economicamente viável almoçar no local fora dos limites de hospedagem, mas a 
opção é pessoal e será respeitada. Entretanto, quem desejar fazer as refeições no 
local deve informar e efetuar o pagamento com antecedência, pois se trata de uma 
Instituição religiosa, que atende a grupos fechados e não dispõe de serviços de 
restaurante, seja self-service, seja a La Carte.   
Será providenciado espaço para os fóruns exporem seus materiais promocionais. 
Está sendo pensada uma nova organização para o Desfile de Bandeiras. 
 
RESPONSABILIDADE DOS FÓRUNS ESTADUAIS 
Acre e Paraná enviarão o valor acordado na reunião de março. 
Ao Pará e Amazonas será feito contato. 
Rio de Janeiro levará os crachás no dia 16/11; 
Ceará providenciando certificados que será enviado até 15 de setembro.  
 
INFORMES TESOURARIA E SECRETARIA DA COORDENAÇÃO NACIONAL: 
O Tesoureiro apresentou o valor em caixa posição de 27 de abril/2017, no montante 
de R$ 8.478,82, (oito mil, quatrocentos setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) 
e entregou à Secretaria o resumo financeiro. 
Será repassado ao Fórum da Bahia o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).   
Foi proposta, pelos representantes da Bahia, a isenção da taxa de inscrição (neste 
ano R$ 180,00 – cento e oitenta reais) dos representantes do Fórum que realizar o 
evento. A discussão ficará para a reunião de março de 2018; portanto a Bahia, que 
apresentou a proposição não será beneficiada neste IX Encontro Nacional. 
Como informes gerais desta data, a Secretaria do Fórum Nacional discorreu sobre a 
presença da um representante  no Seminário promovido pelo Fórum do Amazonas 
no dia 8 de junho, abordando o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra 
a Pessoa Idosa e sobre a criação do Fórum São Paulo, esclarecendo que estão 
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ainda em articulação e que no mês de outubro farão um Seminário e decidirão 
sobre o credenciamento ao Fórum Nacional. 
 
 

Dia 23/08/2017 

 
PROGRAMAÇÃO 
A Programação provisória vai em anexo, tendo sido discutido: 
Reunião da coordenação foi transferida para o dia 16 de novembro às 16 horas, no 
CTL. 
Palestra Magna, Augusto ou Marcos Barroso, dependendo da agenda. 
Tema 1 – Maria do Rosário (violência institucional, com ênfase no institucional, 
abordando outros tipos) ou Marina da Cruz Silva (vivência no campo e com 
mulheres) 
Tempo de 25 minutos para a fala de cada um. 
Tema 2 – Custeio da Saúde  
A Bahia vai escolher. 
Coordenação, Fórum Ceará 
Apresentação dos Fóruns 
Coordenação, Fórum Acre 
Plenária Fórum Nacional 
Coordenação Fóruns Bahia e Paraná 
Plenária Final, Coordenação Fóruns Rio de Janeiro e Amazonas 
Roda de conversa, coordenação será indicada pelo Fórum da Bahia. Indicada a 
professora Ângela Pérsico, caso esta não possa, Angélica vai buscar outros nomes 
 
ATO PUBLICO,  
Teria deliberada a cessão de espaço para apresentação do Fórum do Amazonas e 
de Dança Sênior durante a realização do Ato Publico.   
 
Delimitado o prazo para entrega de moções até as 12 horas do dia 18 de novembro, 
pelos membros representantes dos fóruns. 
 
 
PREVISÃO DE PARTICIPAÇÃO 
Acre – 2 ou 3 
Amazonas – 9 
Ceará – 9 
Paraná – 6 a 7 
Rio de Janeiro – 15 a 19  
Maranhão -  MÉDIA 3 
PARÁ – 2 
Bahia – 17 representantes e 50  
Previsão de 113 participantes considerando os números mínimos 
 
ORGANIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES VIA ONLINE: 
 
Foi explicado como funciona a inscrição via on line. São em número de 50, sendo 10 
vagas por Estado, iniciando a inscrição em 01 de setembro até 30 de outubro, 
enquanto houver vaga. 
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Após inscrição via formulário, o nome vai para a seção pendente, após informação 
do pagamento pela Tesouraria, a inscrição fica confirmada. O participante deverá 
informar se deseja hospedagem e/ou alimentação no CTL . 
 
DISCURSO DE ABERTURA: 
 
Histórico 
Conjuntura nacional 
Financiamento da saúde – PEC 55 
Desafios da Previdência no Brasil 
Ações desenvolvidas  
Corv – Convenção Interamericana 
 
PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO DE MOÇÕES PELA CN: 
Moção pela ratificação da Convenção 
Moção sistema saúde 
 
DEFINIÇÂO DATA X ENCONTRO BRASILIA 
19, 20 e 21 de novembro de 2018 
Ato publico pode ser 19 ou 21. 
A Comissão Mista da Câmara seria convidada. 
E a Frente em Defesa da Previdência. 
Articulação com entidades deve ser realizada 
 
Madrid+15: 
 
O Fórum Nacional esteve presente no Madrid+15, em Iparacaí, no Paraguai, tendo 
feito uma apresentação que abriu os trabalhos.  Foram apresentadas moções 
durante o Encontro da Sociedade Civil e apresentada uma intervenção de 3 minutos 
onde reivindica a ratificação da Convenção Interamericana e chama a atenção para 
a questão do Abrigo Cristo Redentor/RJ, em estado precário. 
Foi proposto que os Fóruns Estaduais se organizem para apresentação de trabalhos 
no Fórum Social Mundial em março em Salvador. 
 
 
 

Dia 24/08/2017 

 
AVALIAÇÃO LOCAL 
Visita ao CTL: 
A avaliação foi positiva, tendo que fazer observação inicial: 
-sobre o aspecto laico do evento, mas que estamos numa casa religiosa; 
-sobre os objetos da casa que não estão disponíveis; 
-sobre alerta de que a praia não é própria para banho, sendo um mar aberto e 
violento com casos de afogamento. 
Ato Público - Foi discutida e aprovada a prioridade para o Farol da Barra, ficando o 
Dique do Tororó como opção B. 
Dependendo da infraestrutura e liberação do local.  
Uma ou duas atividades culturais e duas falas, com no máximo 10 minutos. 
Estão sendo providenciados toldo, som e água. 
Cobertura da imprensa sendo tentada. 
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OUTROS ASSUNTOS 
-Ficha de Avaliação 
Manteve as categorias de participação: Fraco, Regular, Bom e Ótimo 
Itens serão enviados por Emília com as revisões. 
 
No dia 18/11 teriam grupos para lembrar da necessidade da entrega da ficha de 
avaliação. E para recolher as fichas. 
Serão enviados modelos certificados de palestrantes e outros. 
 
-Finanças / CNPJ 
Em função da escassez de recursos dos Fóruns Nacional e Estaduais, foi trazida a 
discussão já ocorrida anteriormente de registro no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ conforme alguns movimentos sociais utilizam com a finalidade de 
facilitar a busca de patrocínios. A proposta é conversar e convidar alguns 
movimentos que tem essa vivência para compartilhar conosco as possibilidades e os 
desafios na reunião de março/2018. 
São duas discussões: uma delas, as finanças e a outra, o CNPJ.  Foram levantada 
as experiências de empresas, como CAPEMISA e COBAP, bem como a experiência 
das Obras Sociais Irmã Dulce, na Bahia 
   
INFORMES REGIONAIS: 
 
Ceará – Atividade num grande shopping de Fortaleza alusivo ao Dia Mundial da 
Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Incumbência de eleger a 
sociedade civil nos Conselhos para os próximos 2 anos.  Todo ano tem um evento 
em 30 de setembro alusivo ao dia nacional e internacional do idoso. Em preparação 
para o Encontro. 
 
Rio de Janeiro - Atualmente está tratando da questão do Abrigo Cristo Redentor 
afetado pela crise do Estado, em conjunto com o Fórum Comunitário da Igreja Santa 
Bernadete e outras instituições. E também das eleições para o Conselho Estadual. 
Foi realizado no 15 de junho o Dia Mundial da Conscientização sobre a Violência 
contra a pessoa Idosa, em conjunto com o CEDEPI, quando foi montada uma 
barraca na orla de Copacabana, distribuídos estatutos e fitinhas roxas, símbolo da 
violência.  E está em discussão a lei de criação do conselho municipal, com vistas a 
mudar os itens polêmicos.  Hoje se encontra numa situação de insegurança de 
continuidade do local onde funciona, na Palong. 
 
Paraná – empenhado na criação da delegacia da pessoa idosa, evento em conjunto 
com a OAB e o Conselho.  Avançaram um pouco nas delegacias diferenciadas. 
Reivindicando uma sala no Asilo são Vicente de Paula. O financiamento é feito pelas 
entidades que compõem o fórum. 
Participaram com a OAB e o Conselho no 15 de junho, Dia Mundial da 
Conscientização sobre a Violência contra a pessoa idosa.  As eleições do conselho, 
quando fecham os votos. 
 
Bahia, na construção do Encontro Nacional. No dia 24 de janeiro comemorou o Dia 
do Aposentado e dia 15 de junho as instituições realizaram ações setorialmente.  
Tentaram fazer com uma central sindical, mas não avançou 
Se encontra em fase de organização, em parceria com a ANG e a ASAPREV, 10 
(dez) Encontros Temáticos com Cuidadores Familiares de Idosos, para o período de 
13 de setembro a 13 de outubro/2017.  Pede como inscrição social um pacote de 
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fraldas geriátricas que serão doadas a uma ILPI carente a ser escolhida. Vem 
atuando na eleição dos Conselhos Municipal e Estadual do Idoso, ambos passando 
por momentos difíceis e conturbados. Estão, ainda, organizando a realização do 
Projeto Memória em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores para resgate 
da história de vida de pessoas idosas indicadas pelas instituições que fazem parte 
do FPDPI.  E continua o trabalho de estímulo à instalação e manutenção dos Fóruns 
locais em Feira de Santana, Valente e Conceição do Coité. 
 
 
AVALIAÇÃO: 
  
Sentimento positivo, pela organização.  Sintonia, agradecimentos a receptividade.  
Possibilidades de ser um grande evento.  A pauta foi cumprida integralmente, a 
produção das tarefas segue curso normal. A organização e o crescimento dos 
trabalhos apontam para o crescimento do movimento como um todo.    O trabalho 
está sendo compartilhado, sem estresse. Muito trabalho, discussão, escritas, 
planejamentos, dias tranqüilos, cumprimento dos horários. Compromisso com defesa 
de direitos. 
 
CONVIDADOS NACIONAIS: 
Marcos Barroso sem prejuízo de outros que sejam discutidos pela rede Coordnac. 
 
Salvador, 24 de agosto de 2017. 
 
COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA 
SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
 


