
 

 
FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA 

PESSOA IDOSA 

 
ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Dia 20/08/2019 

Nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2019, no CENTRO DE TREINAMENTO MAROMBA, da 

Arquidiocese de Manaus, no Bairro Chapada, Rua Maromba,116, Manaus - AM 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: 

representando o Fórum Permanente do Idoso do Estado do Amazonas – FOPI, da REGIÃO 

NORTE (AMAZONAS): Valcylene de Oliveira Souza; representando o Fórum Permanente da 

Política da Pessoa Idosa do Acre - FPPEPI, da REGIÃO NORTE (ACRE): Maria Helena 

Oliveira de Araujo; representando o Fórum Cearense de Políticas para o Idoso – FOCEPI, da 

REGIÃO NORDESTE (CEARÁ): William Ferreira de Oliveira; representando o Fórum 

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

Guedes; 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 Jose 

Ponciano e Rosely Lorenzato.   

 Presentes ainda, Maria Rosilene G., Tavares e Eunice Luiza Cavalcante, do Fórum do 

Amazonas. 

A reunião foi iniciada às 13 horas, coordenada por Maria Ponciano, conforme a pauta.   

 

1. CHAMADA DE TITULARES COM DIREITO A VOTO:  

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

Valcylene de Oliveira Souza e Maria Helena Araujo; REGIÃO NORDESTE: William Ferreira e 

Oliveira e Lucia Guedes; REGIÃO SUDESTE Maria José Ponciano e Rosely Lorenzato.  

 

2. LEITURA DA ÚLTIMA ATA.  Foi feita a leitura da reunião de março de 2019 e efetuadas 

as devidas correções. 

 

-LOCAL DO ENCONTRO: 

CENTRO DE TREINAMENTO MAROMBA, da Arquidiocese de Manaus, no Bairro Chapada, 

Djalma Batista, Rua Maromba,116, Manaus – AM 

 

-TEMA DO ENCONTRO: 

Como Garantir os Direitos das Pessoas Idosas numa Conjuntura de Retirada de Direitos 

Sub Tema:  

 

4 – CONTRIBUIÇÃO DOS FÓRUNS EM MATERIAIS 

Quantidade 150 

Ficaram assim definidas: 

Paraná: caneta e blocos - novembro 

Rio de Janeiro: pastas – 82 restante em novembro 

Amazonas – banner - ok 

Bahia – certificado - ok 

Ceará – crachás – 0k 

Acre – folheto/leque Ato - em confecção a arte  

 

 



5 – INFORMES DA SECRETARIA E TESOURARIA 

Saldo em caixa em 26/07/2019 R$ 10.749,11. 

Comissão local no aguardo do deposito de mil reais. 

 

- DEPÓSITOS DA INSCRIÇÃO DE 150 REAIS DOS FÓRUNS ESTADUAIS: 

A inscrição dos Fóruns Estaduais foi estipulada em 150 reais, por ocasião da apresentação de 

seus Representantes.  Em setembro abre as inscrições para participante em geral. 
 
Sendo Participante em Geral, inscrito pelo site: 

Diária externa diária externa com café da manha, almoço e lanches, no valor 60 reais, devido no 

dia 18/11. No dia 17, os 10 reais o Fórum Nacional vai bancar. 

 

INSCRIÇAO PELO SITE, HOSPEDADOS 50 reais mais as diárias, NÃO HOSPEDADOS 

90,00.  
Não tem Nota Fiscal. Só recibo 
Pulseiras sendo providenciadas. 

 

A Orientação é para que todos fiquem hospedagens para que seja cumprida a quota mínima 

exigida pela instituição. 

 

7 – PREVISÃO ATUALIZADA DE PARTICIPANTES DOS ESTADOS 

COLOCAR NO ZAP A CONFIRMAÇAO 

RJ – 15/19 delegados  

BA – 15 +2 natos sendo 1 hospedado fora + 5 participantes 

PR – 5 a confirmar 

AM- 17 hospedados + 50 externos 

CE – 12 – a confirmar as hospedagens 

ACRE – 3 delegados hospedados 

PELO SITE – 2/5 previsao  

PARÁ/SÃO PAULO – sem previsão – estimado em 6 

 

PREVISAO DE 94 delegados e 55 participantes 

96 A CAPACIDADE DE HOSPEDAGENS. 

 
- LOCAL 

Será reforçado o pedido de Estatuto do Idoso ao CNDI.   

 

Centro de Treinamento Maromba, da Arquidiocese de Manaus, no Bairro Chapada, Djalma 

Batista, Rua Maromba,116, transversal à Av. Djalma Batista, próximo ao Shopping Milênio. 

Tem local para estacionamento. Levar repelente. 

Só Recibo.  Não tem Nota Fiscal. 

Não terá meia diária, será cobrada diária inteira, caso ultrapasse. 

 

O ATO PÚBLICO será na Praça da Matriz.  Está sendo providenciado água, tenda, cadeiras e 

som. 

O ônibus está sendo providenciado, no aguardo da estimativa do numero de hospedados. 

Água está sendo solicitado para o Ato e o Encontro. 2 mil garrafas à PMI. 

Ambulância para os 2 locais da SAMU. 

Segurança em torno do Maromba solicitado à PM. 

Foi enviado ofício para liberação da Praça da Matriz 

Solicitado 200 cadeiras à SEJDC. 

Está sendo providenciado som para o ato público o, tenda e 4 banheiros químicos à Manaus 

Creft. 

Foi acionada a Manaus Trans para orientação do transito. 

Deverá haver uma TV local que não vai interferir no evento.  

  

 



8 - INSTRUÇÕES PARA HOSPEDAGEM  
Lembrando que os quartos, SUITES COM BANHEIRO E DUPLOS E TRIPLOS COM 
BANHEIRO COLETIVO. 
 
LOCALIZADOS NO TERREO E NO PRIMEIRO PISO. 
NÃO TEM ELEVADOR. 
A diária e 100 reais com pensão completa não tem meia diária. Os quartos tem ar, não tem 
frigobar e armários. 
 Tem roupas de cama e toalhas. Sabonete não. 
A diária externa é de 60 reais para o dia 18/11. 
 

Sobre a chegada dia 16/11 iremos dar as instruções:   

 

O quadro de hospedagem deve ser completado com o nome e dia e horário de chegada e dia e 

horário de saída de cada um. 

 

Dia 16/11 está ocorrendo um evento de padres, que só terminara dia 17 ao meio dia. 

Assim, dia 16/11, a coordenação ficará nos quartos remanescentes (apenas 4 triplos com 

banheiros coletivos). Os demais irão para hotel. Somente no dia 17 à tarde as respectivas 

reservas estarão disponíveis. 

Dia 17/11 as delegações que chegarem irão deixar as malas na Secretaria e dirigir-se para o 

credenciamento e abertura. 

 

(ATENÇÃO) As bandeiras e banner do Desfile de Abertura deverão vir fora das malas para este 

momento! 

 

Será feita a chamada das delegações para acerto do checkin. A coordenação de cada o Fórum 

deverá fazer os pagamentos e direcionar a delegação para os quartos já devidamente alocados. 

A Ala A, de quartos coletivos, será exclusivamente para homens. 

 

PASSEIO DE BARCO 

No dia 20/11, haverá um passeio de barco com as seguintes atrações: 

saída 8 horas. 

Vitórias Regias, mergulho com botos (opcional- 20 reais), pesca pirarucu (opcional - 10 reais), 

maloca dos índios, encontro das águas , almoço.  Sendo passeio exclusivo (+ de 30), poderá ter 

praia (Praia do Tupé).  O valor (se tiver praia) deve ser em torno de 130 reais. Sem praia, 105 

reais. Retorno 17 horas. 

 

ORIENTAÇÃO PARA SAÍDA 

No dia 21/11 inicia outro evento.  Assim, quem pernoitar de 20 para 21/11 deverá liberar o 

quarto logo ao ir para o café da manhã. 

 

Lembrando que não tem meia diária.  As diárias serão devidas sempre no valor de 100 reais. 

 

Diária externa 60 reais, para o dia 18/11.  Que deverão ser pagas antecipadamente. 

 
OBS.: 

Não há quarto individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 21/08/2019 

 

12 - VISITA AO LOCAL DO ATO PÚBLICO 

 

Foi realizada a visita ao local do Ato Público, na Praça da Matriz, onde serão armadas duas 

tendas, terá carro de som divulgando o evento e demais itens da organização. Após foi 

organizado o passeio que ocorrerá após o evento. 

 

 

9 - REGULAMENTO DO XI ENCONTRO NACIONAL 

Foi lido e ajustado o Regulamento do XI ENCONTRO NACIONAL,  

As fichas avaliações serão discutidas pela coordnac. 

Foi avaliada proposta de local para o XII Encontro ser em Brasília. 

Sobre os fóruns novos, foi discutida a necessidade de lembrar a observância dos prazos. 

 

 

10 - PROGRAMAÇÃO  
XI ENCONTRO NACIONAL – MANAUS – AM 

 
16/11/19 - Reunião Coordenação Nacional com Comissão Local. 
 
17/11/2019 
 
- 14:00 - CREDENCIAMENTO 
 
- 15:00 - ABERTURA OFICIAL 
- Desfile dos Fóruns com bandeiras de seus Estados e Fóruns 
- Mesa de Abertura formada pela Coordenação Nacional 
- Discurso de Abertura pelo Fórum DF 
Hino Nacional e Aquarela do Brasil serão cantados por Zezinho Correa 
 
16h00min - PALESTRA MAGNA 
- Tema: Como Garantir os Direitos das Pessoas Idosas numa Conjuntura de Retirada de Direitos 
Palestrante: Padre Ricardo Gonçalves Castro 
 Coordenação: Fórum do Amazonas           
 
– APRESENTAÇÃO CULTURAL – Boi de Parintins 
 
18/11/2019 
 
Momento Cultural – Grupo de Teatro Renascer da FUNATI 
 
– MESA REDONDA –  
Coordenação: Fórum Rio de Janeiro e Ceará 
Palestrante: Simone Lisboa – Assistente Social 
- Tema: Os Movimentos Sociais na Luta pelos Direitos 
Palestrante: Carlos Santiago - Advogado 
- Tema: Estratégias de Defesa e Garantia de Direitos 
– Debate. 
 
- INTERVALO 
 
- APRESENTAÇÃO FÓRUNS CREDENCIADOS AO FÓRUM NACIONAL 
Coordenação: Fórum Acre 
 
ALMOÇO 
 
Momento Cultural – Boi da Funati 
 
- PLENÁRIA DO FÓRUM NACIONAL 
Coordenação: Fóruns Bahia e Paraná  
- Escolha do local do XIII Encontro Nacional –  
- Propostas 
- Moções  



 
– OFICINA 
Tema da Campanha da Fraternidade: Fraternidade e Políticas Públicas 
Coordenação: Patrícia Gil Cabral 
 
- PLENARIA FINAL 
Coordenação: – Fóruns Bahia e Paraná 
- Leitura das Propostas e moções 
- Leitura Carta do Amazonas 
- Informes 
- Fechamento pela Coordenação Nacional. 
 
JANTAR – com voz e violão – Ketlhem Nascimento 
 
- REUNIÃO COORDENAÇÃO NACIONAL 
 
19/11/2019 –  
- Ato público na Praça da Matriz 
 Atividades Culturais 
Falas do FN e entidades 
 

 

11 - ESTRUTURA DO DISCURSO DE ABERTURA –  

Será redigido e disponibilizado pela Coordnac, contendo a seguinte estrutura: 

Quem Somos nós 

Conjuntura atual 

Organização 

Porque estamos aqui 

 

 

Dia 22/08/2019 

 

CONJUNTURA ATUAL 

Foi discutido que temos que descobrir o foco a trabalhar na conjuntura atual .  A partir do foco 

poderemos traçar as propostas que serão apresentadas. Temos uma conjuntura de retirada de 

direitos, o que inviabiliza propostas solicitando mais direitos, que podem ser um risco na medida 

em que podem ocorrer emendas de parlamentares. 

 

 

ASSUNTOS GERAIS 

CAMISETAS. Sobre a possibilidade de confecção de camisetas.   

Não existe necessidade de camisetas uma vez que utilizamos as camisetas dos fóruns regionais. 

 

 

15. INFORMES REGIONAIS 

 

ACRE– Foi lida relato da audiência publica ocorrida em Rio Branco, na Câmara de Vereadores, 

com o tema Prevenindo e lidando com a violência contra o idoso no município de Rio Branco em 

que foi sugerido a inclusão do dia 15 de junho, da conscientização da violência contra a pessoa 

idosa no calendário do município e varias falas foram registradas, inclusive sobre violência 

institucional.  O fórum tem um calendário de reunião, A V Conferencia Municipal ocorreu em 4 

de junho.A Conferencia Estadual será 20 de setembro e também esta mobilizando o fórum. 

 

BAHIA – Em janeiro houve a comemoração dos 15 anos do Fórum, em 29 de janeiro, não foi 

possível a caminhada do dia do aposentado. Estão preparando as 23 Conferencias territoriais 

preparando a Conferencia Estadual, com a participação do Conselho e do Fórum. Em 

prosseguimento o Projeto de orientação de cuidados com familiares.  O 15 de junho foi na Praça 

da Piedade.  O Projeto Memória, Historia de uma Vida, é uma homenagem a pessoas que se 

destacaram ao trabalho social. Foi realizado o IX Encontro Estadual, com muito trabalho, no 



Sindicato do Bancário, dia 30.07, com a presença de quase 100 pessoas, abertura com Lídice da 

Mata.  

 

AMAZONAS – Um documento para os novos governantes estadual colocando algumas 

reivindicações do fórum, organizado em dezembro e janeiro.    

Reuniram-se com a comissão de transição do governo. O carnaval da terceira idade, em parceria 

com a secretaria municipal e estadual, para divulgação do Fórum. Em abril de 22 a 23 um curso 

de cuidador comunitário em parceria com SECRETARIA DE SAUDE.  CAMINHADA DO 15 

DE JUNHO.  No dia 9, fizeram uma palestra sobre a Reforma da Previdência, com a Dra. Isa, 

muito produtiva.  O Seminário foi dia 6 de junho de Os Movimentos Sociais na Luta pelo 

Direitos da Pessoa Idosa.  13 e 14 tiveram a V Conferencia Municipal.  Dia 15 de junho, a 

caminhada do Fórum com o mesmo tema, Os Movimentos sociais na Luta pelos Direitos da 

Pessoa Idosa.  Reivindicação através do fórum contra a paralisação do projeto Vida Ativa, que 

envolvia 47 grupos. Reunião ampliada, em 14 de maio, em homenagem aos 23 anos do Fórum, 

homenageando os coordenadores do Fórum. Reivindicação de que o Município, ao comprar 

ônibus novos comprem com catraca para trás. No dia 3 de agosto, reuniram-se com os deputados 

e foi marcado encontro com o governador, que garantia a volta do projeto no fim de setembro.  

Começando a V Conferencia hoje.  E em organização do XI Encontro Nacional, fazendo eventos 

e acionando a rede. 

 

CEARA – O Fórum se reuniu para protestar contra o 2. Decreto de junho. Campanha CNDI sem 

idoso não é legal, em conjunto com a OAB.  A Conferência Estadual esta marcada para o dia 26 

e 27/9. 

 

RIO DE JANEIRO  
Agendada uma reunião com a nova Secretaria de Direitos Humanos, para apresentação do Fórum 

e suas propostas. Preparando a pré conferencia, com palestra da Sara Nigri e foram discutidas as 

propostas para a V Conferencia e tirados os 3 delegados.  Debates sobre a conjuntura atual e 

reforma da previdência. Participamos da V Conferencia Estadual em 30 e 31/7, na UERJ, quando 

foi aprovado moção de repúdio ao decreto de junho.   E estamos na preparação do XI Encontro.   

 

 

16. AVALIAÇÃO 

A conjuntura é adversa reunião objetiva, sem perder o conteúdo.  Tudo é um aprendizado, e esta 

sendo levado para os estados.  As reuniões estão amadurecidas, com aspectos mais coletivos.  O 

fórum amazonas esta com bom trabalho, com excelente recepção agregando atividades culturais 

e de lazer.    

Tivemos um avanço, o focando o cumprimento de nossa atuação instituinte. E capacitando as 

lideranças. 

E o toque especial do teatro amazonas. 

 

A reunião superou as expectativas.   

 

Manaus, 22 de agosto de 2019. 

 

COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA 

SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
 


