
 
 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DO VI ENCONTRO NACIONAL  

Fortaleza, Ceará 

18 a 21 de NOVEMBRO/ 2014 

 

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL COM O COMITÊ GESTOR: 

18/11/2014 – às 18 horas – Local: Rua Washington Soares, 400 s/108, Edifício, em 

frente à UNIFOR. Presentes: Maria Emília Rodrigues, que coordenou a reunião e 

Angélica Mendes, representando o Fórum da Bahia; Maria Ponciano, Jailton Thulher, 

Delfina Maria e Rosely Reis, representando o Fórum do Rio de Janeiro; José Araujo, 

representando o Fórum do Paraná; e Maria Aila Souza, Raphael Castelo Branco, 

Joseane Soares, Marcelha Melo, Phelipe Cabral e Maria Julia de Barros, representando 

o FOCEPI. A pauta desenvolvida foi discutida via Coordnac: 

1. Abertura. Chamada dos Membros Titulares com direito a voto. 

2. Reunião com a Comissão Local sobre o VI Encontro Nacional. Informes sobre: 

 – Quantidade de inscritos por modalidades. 

      – Organização Ato Público - pendências 

– Organização VI Encontro- pendências 

– Checagem das atribuições dos Fóruns Estaduais. 

– Revisão do conteúdo das pastas (regimento, regulamento, folha apresentação moções, 

avaliação.). 

– Revisão do Discurso de Abertura. 

– Elaboração da Carta do Ceará 3. Eixos propostos. Grupo de produção do texto.  

– Definição da metodologia para a plenária do Fórum Nacional. 

3. Discussão dos assuntos pendentes, surgidos na troca de e-mails da Coordenação. 

4. Tesouraria - prestação de contas do Comitê Gestor. Inscrições pagas. Verificação de 

necessidades e pendências de pagamento. 

5. O que ocorrer. 

Seguindo a referida pauta, foi realizada a abertura com a Chamada dos Membros 

Titulares com direito a voto. A seguir, o Comitê Gestor do FOCEPI deu os informes 

sobre os preparativos do VI ENCONTRO NACIONAL, tendo sido confirmado que: 

– Sobre o Encontro na UNIFOR – No dia 20, não será feriado na cidade e não vai afetar 

o funcionamento dos órgãos públicos. Em relação à UNIFOR, as salas e os auditórios 

estão reservados. 

– Alimentação: O café da manhã está garantido, mas o almoço não. Como foi solicitado 

que o Comitê Gestor buscasse alternativas, foi informado que o Ponto da Pamonha é um 

local de baixo custo e que os participantes do Encontro poderiam se dirigir para lá. 

– Organização VI Encontro- pendências 

Definição de horário de chegada:  

Foi estabelecido o horário de chegada da Coordenação Nacional para que auxiliasse nos 

trabalhos de credenciamento: 08h30min. 

Traslados: 

O Traslado dos Palestrantes estava sob a responsabilidade de Raphael Castelo Branco.  

FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA 

SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA 

IDOSA 



Ajustes na programação: 

Foi feito comunicado sobre o ajuste da Programação. Também houve a informação que 

foi solicitado um cerimonialista do Estado, para acompanhar os trabalhos. Em seguida, 

foram feitos ajustamentos na programação, decidindo que depois do Hino Nacional teria 

uma fala de boas vindas do representante da UNIFOR.  Também ficou acordado que no 

Desfile de bandeiras, entrariam duas pessoas por Fórum, um com a bandeira do Estado 

e outro com a bandeira do Fórum. Na organização do grupo na frente do palco, a 

bandeira do Fórum seria posicionada na frente e as dos Estados atrás, formados por 

região. Ficou combinado que Emília será responsável pela organização do desfile de 

bandeiras. Ainda conforme já decidido anteriormente que o Estado que sedia o evento 

leva a bandeira do Fórum Nacional, abrindo o desfile, um representante do FOCEPI 

levará a bandeira do Fórum Nacional que ficará no meio e as demais dos Estados se 

direcionarão uma para cada lado.  

Mesas Redondas: 

Em relação à moderação da Mesa inicial será pelo Fórum do Ceará. Ficou acertado que 

em todas as Mesas, as perguntas dos participantes deverão ser feitas por escrito e 

separadas em blocos pelo(a) Coordenador(a) da mesa. 

Moções: 

Sobre as moções, será lido o artigo 18 do Regulamento, sendo que será informada a 

quantidade de assinaturas no total de 25% dos presentes, a ser computado após o 

credenciamento. A Secretaria Geral entregou 50 folhas de Moções que serão 

disponibilizadas na mesa do credenciamento. 

– Definição da metodologia para a plenária do Fórum Nacional. 

Sobre a metodologia da aprovação das moções e propostas haverá uma defesa a favor e 

uma defesa contrária antes de cada votação. Os coordenadores de Mesa ficarão com a 

responsabilidade de realizar esta metodologia. 

– Quantidade de inscritos por modalidades. Foi computado um total de 175 inscritos. 

Como não foram feitos certificados para os Palestrantes, Maria Ponciano ficou de fazer 

a arte desses Certificados para serem impressos. Também o Fórum do Rio de Janeiro 

solicitou um DVD player para a Dinâmica de Dança Sênior. 

– Elaboração da Carta do Ceará 3. Eixos propostos. Grupo de produção do texto. Foi 

indicada a Comissão de redação da Carta do Ceará III: Angélica, Maria Jose, Rosely e  

Delfina, sendo posteriormente integrado por Jailton. Os eixos propostos foram 

indicados por Maria Ponciano, Secretaria. 

– Checagem das atribuições dos Fóruns Estaduais. 

O Fórum do Rio de Janeiro entregou as pastas com os respectivos adesivos, no total de 

210 e foi feita a revisão do conteúdo dessas pastas, que deverão conter: Regulamento e 

Avaliação. Também poderá ser colocado: Estatuto do Idoso ou outro material para 

distribuição.   

O Fórum da Bahia também entregou os crachás brancos com as respectivas etiquetas 

adesivas, no total de 240. 

O Fórum do Paraná do mesmo modo entregou o restante dos blocos e canetas, 

perfazendo um total de 210. 

O Fórum do Acre entregou os certificados dos participantes em branco, para serem 

entregues no turno vespertino no segundo dia do Encontro, no total de 210. 

O Fórum  do Pará também cumpriu o seu compromisso com o FOCEPI, pagando a 

confecção do banner. 

 

ASSUNTOS GERAIS: Sobre captação de recursos, o assunto foi remetido para a 

reunião de março. 



Em seguida, a Tesouraria informou o saldo da conta do FN em 18/11: R$ 5.631,15. 

Além disso, houve a prestação de contas pelo Fórum do Ceará do valor recebido pelas 

inscrições feitas no próprio estado,  50 inscrições de participantes em geral, totalizando: 

R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Desse recurso, o Fórum do Ceará ficou com o 

valor de R$1.000,00 (mil reais) combinado para ser repassado pelo FN ao Fórum local, 

para auxiliar na realização do Encontro. O FOCEPI informou que utilizou este recurso 

para pagamento de parte do valor orçado para o cooffe break, R$ 1.840,00, ( hum mil e 

oitocentos e quarenta reais), completado com recursos conseguidos pelos membros do 

Fórum local.  Em seguida, foi entregue à Tesoureira, Maria Emília, o valor restante de 

R$1.500,00( hum mil e quinhentos reais), para ser incorporado ao saldo informado 

anteriormente, após pagamentos de outras despesas que forem necessárias.  

 

DIA 19/11/2014 

Realizou-se o Ato Público “IDOSO ERGA SUA BANDEIRA DE LUTA, no dia 19 de 

novembro, com concentração às 15 horas e início |às 16 horas, em frente ao Fórum 

Clóvis Beviláqua”.  

Ana Lucia, do FOCEPI abriu o Ato Público, chamando a cordelista, Zeneide Menezes, 

para uma apresentação cultural, seguida de uma performance intitulada "Lei para que te 

Quero". Dando continuidade, foram nominados todos os Fóruns Estaduais presentes.  

Dando início às falas, foi convidado o representante da OAB no Estado  para a abrir os 

pronunciamentos.  Falaram a seguir os representantes do Fórum Nacional, Maria 

Ponciano, e dos Fóruns Estaduais: Bahia - Angélica Mendes; Rio de Janeiro – Nair 

Jane; Paraná: José Araújo; Pará - Terezinha Torres; e Acre - Luziel. Além desses, 

também fizeram uso da palavra, João Pimenta, representante da Federação Aposentados 

e Pensionistas do DF (FAAP-DF), Rita Souza,  representante da Região Sudeste de 

Dança Sênior; Dina Frutuoso, representante da Associação Nacional de Gerontologia do 

Rio de Janeiro, ANG-RJ –  

Não havendo mais inscrições, encerrou-se o Ato Público com uma  apresentação de 

Dança Sênior, coordenada por Rita Souza. 

Os Fóruns Estaduais também aproveitaram o momento para distribuição com os 

presentes e os passantes de material por eles trazidos: Manifestos, Informações sobre 

Atividades, Folders, Estatuto do Idoso, entre outros. 

 

 

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL COM O COMITÊ GESTOR: 
 

AVALIAÇÃO DO ATO PÚBLICO 

A reunião iniciou-se às 18h30 e estavam presentes os representantes: do Fórum do 

Ceará: Joseane Soares, Marcelha Melo, Maria Aila Souza,  Raphael Castelo Branco e 

Maria Júlia; do Fórum do Acre: Luziel Carvalho; do Fórum do Pará: Therezinha Torres 

e Agnaldo; do Fórum da Bahia: Maria Emília e Maria Angélica; do Fórum do Rio de 

Janeiro: Maria José Ponciano, Jailton Thulher, Delfina Simões e Rosely Lorenzato; e do 

Fórum do Paraná: José Araújo.  Foi feita avaliação do Ato Público, que foi bem 

construído, mas todos consideraram que ainda não conseguimos superar a ausência de 

outras entidades, tendo sido destacado o término abrupto, talvez em função de falta de 

encaminhamentos.  

Foi rediscutida a abertura do VI Encontro pelo fato da Professora Elciane, representante 

da UNIFOR, ter reivindicado estar presente na mesa de abertura.  Após discussões, foi 

deliberado que haveria uma mesa anterior à de abertura composta por: a representante 

da UNIFOR, um representante do FOCEPI e um representante do Fórum Nacional, com 



uma fala de 5 minutos para cada um. A Programação será mantida conforme adequação 

à questão de impossibilidade de participação do Senador Paulo Paim no primeiro dia. 

Ainda foram levantados pontos sobre a questão de horários, sendo combinado que 

iniciaríamos as atividades da programação no horário divulgado, evitando atrasos na sua 

realização. 

 

 

DIA 20/11/2014 

BREVE RELATO 

O VI ENCONTRO NACIONAL foi aberto com a fala de  Marcelha Melo, que deu as 

boas vindas aos participantes e em seguida, iniciou o Desfile de Bandeiras, ao som de 

Asa Branca, entoado pela Arte da Camerata da UNIFOR e  aberto pelo representante do 

FOCEPI na Coordenação Nacional, sendo a Bandeira do Fórum Nacional conduzida por 

Raphael Castelo Branco e seguida das respectivas Bandeiras dos Estados e Fóruns 

presentes.  Dando sequência, foi entoado o Hino Nacional pela Arte da Camerata da 

UNIFOR  que ainda apresentou duas músicas.  O Cerimonial compôs a mesa inicial 

composta pela Professora Elciane Bezerra Carvalho, Coordenadora do Curso de Pós 

Graduação em Gerontologia da UNIFOR, Joseane Soares, representando o FOCEPI e 

Maria Ponciano representando o Fórum Nacional, com falas de Boas Vindas de 5 

minutos cada. 

A seguir, foi composta a Mesa de Abertura, com um representante de cada Fórum que 

compõe a Coordenação Nacional:  Therezinha Torres, Pará; Maria Aila Souza, Ceará; 

Maria Emília, Bahia; José Araujo, Paraná; e Jailton Thulher, Rio de Janeiro.  Foi lido o 

discurso de Abertura pelo representante do Fórum do Paraná, cujo teor encontra-se no 

site do Fórum Nacional www.forumnacional.net.br. 

Ouvimos a apresentação do  Coral, sendo posteriormente instalada a Mesa Inicial e 

proferidas as Palestras de Abertura com o título: OS APOSENTADOS NA DEFESA 

DO ESTATUTO DO IDOSO, por João Pimenta, Presidente da Federação de 

Aposentados do DF, representando a COBAP e Edison Haubert Presidente do Instituto 

MOSAP, tendo sido a mesa moderada por Phelipe Cabral do Fórum do  Ceará.  João 

Pimenta discorreu sobre as questões relativas aos aposentados, cujo teor encontra-se 

também disponível no site, tais como: significado do Estatuto do Idoso, Acesso à 

justiça, Estatuto para uma Sociedade em Movimento, Atendimento Prioritário, Direito à 

Saúde, Dignidade Direito Prioritário,  Acessibilidade e Crimes contra a Pessoa Idosa.  

Já Edison Haubert, em sua fala explicou o surgimento do MOSAP, a partir da 

constituição de 1988 com 3 princípios básicos: paridade, integralidade e não 

contributiva e sobre suas ações, sendo que por diversas vezes frisou que o MOSAP 

estava se propondo uma aproximação com a sociedade civil e que iria trabalhar na 

mesma linha do Fórum Nacional. 

As palestras foram seguidas por dois blocos de perguntas, sendo encerradas para o 

almoço. 

O almoço ocorreu na Praça de Alimentação da UNIFOR.  No retorno, houve a 

apresentação de uma dinâmica de Dança Sênior realizada pela Coordenadora Regional 

da Regional Sudeste, Rita Souza, acompanhada por todos os presentes. 

O Seminário, moderado por Maria Emília do Fórum da Bahia, que fez uma 

apresentação prévia, foi constituído por Mesa Redonda com o tema: VIOLAÇÕES DO 

ESTATUTO DO IDOSO – Assistência, Saúde e Educação, estando presente a 

Assistente Social Adriana de Oliveira Alcântara e o Médico João Bastos Freire Neto, 

tendo havido exposição seguida de intervenções. 

http://www.forumnacional.net.br/


Após o intervalo, foram apresentados os Fóruns credenciados ao Fórum Nacional, em 

apresentação de 10 minutos cada Fórum. 

Tendo chegado o limite do horário da UNIFOR, 18 horas, foi proposto que os dois 

fóruns que faltavam se apresentar: Paraná e Rio de Janeiro, fossem transferidos par ao 

dia seguinte. 

 

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL COM O COMITÊ GESTOR: 

AVALIAÇÃO DO SEGUNDO DIA DO ENCONTRO 

A reunião iniciou-se às 18h20min, coordenado por Maria Emília, estavam presentes: do 

Forum do Ceará: Joseane Soares, Marcelha Melo, Phelipe Cabral, Maria Aila Souza e 

Raphael Castelo Branco; do Fórum do Acre: Luziel Carvalho;, do Fórum do Pará: 

Therezinha Torres e Agnaldo Barbosa; do Fórum da Bahia: Maria Emília e Valdete 

Francisca de Souza; do Fórum do Rio de Janeiro: Maria Jose Ponciano, Jailton Thulher, 

Delfina Simões e Rosely Lorenzato; do Fórum do Paraná: José Araujo e Gilson Ribeiro.  

O primeiro ponto tratado foi sobre os fóruns estaduais que não se apresentaram por falta 

de tempo, vez que não houve nenhuma tolerância para se ampliar um pouco mais o 

horário. Com isso, foi proposto que as apresentações dos Fóruns do Rio de Janeiro e do 

Paraná ficassem para o final do dia seguinte, caso houvesse tempo. Também a partir do 

ocorrido, foi discutido sobre o horário de finalização do Encontro ser pontualmente às 

18 horas, o que não havia sido colocado inicialmente. Além disso, do mesmo modo 

foram discutidas as manifestações de discriminação pelas pessoas alocadas no segundo 

auditório, o que foi votado. Em seguida, foram comentadas questões levantadas nas 

palestras de Edison e Pimenta que representavam a Região Centro-Oeste, consideradas 

positivas para as discussões do Encontro. Ainda  foram levantadas questões sobre a 

palestra da Assistente Social Adriana, que trouxe uma sensação de estar se 

fundamentando no texto da Camarano, cujo posicionamento justamente motivou o tema 

do Encontro. A partir dessas avaliações, foram levantadas propostas, entre as quais: nos 

próximos encontros devem ser escolhidos locais com horário mais amplo. Também foi 

pontuado que não houve um cuidado da comissão e da CN para atender ao que foi 

planejado na programação e se chegar até o horário final das 18 horas com as atividades 

cumpridas. 

Outro ponto levantado nas discussões foi que os Fóruns Estaduais devem suprir os 

recursos necessários para a realização do Encontro, conforme acordado inicialmente. As 

condições mínimas para realização do Encontro devem ser enfatizadas no momento da 

eleição, para que não haja desinformação. Foi proposto para ser inserido como ponto de 

pauta para a REUNIÃO DE MARÇO um novo modelo de apresentação dos Fóruns 

Estaduais, por representar um momento de troca muito importante para o FN. 

 

DIA 21/11/2014 

BREVE RELATO 

Iniciaram-se os trabalhos com a apresentação do Coral da Pastoral da Pessoa Idosa, 

muito aplaudido pelos presentes, seguida da realização da Palestra Magna – Em Defesa 

ao Estatuto do Idoso, proferida pelo Senador Paulo Paim, tendo sido a mesa coordenada 

por Phelipe Cabral do Fórum do Ceará.  O Senador Paulo Paim destacou a presente 

palestra como importante para o cenário nacional no que se refere às reflexões e que 

apontavam para a política da pessoa idosa.  O palestrante fez uma análise de conjuntura 

atual, da caminhada das pessoas idosas e a valorização do Estatuto do Idoso, como 

também tratou sobre as políticas públicas que vêm a ser este objetivo. Ressaltou que o 

Estatuto do Idoso trouxe inovações relevantes, em especial no aspecto penal e que 

discorda do aumento da idade para se ser considerado idoso no Brasil.  Fez menção a 



várias peças de sua autoria e da PEC do idoso, de um Vereador de Taubaté, que 

determina vinculação no município de receitas destinadas à pessoa idosa. 

Após a fala do Senador, a plateia participou durante trinta minutos fazendo cinco 

perguntas por escrito que foram apresentadas em bloco pelo Coordenador da Mesa. O 

Senador respondeu aos questionamentos, voltando às suas falas anteriores e informando 

que deixaria a palestra por escrito com os organizadores do Encontro para posterior 

divulgação com os participantes.  A seguir,  foi instalada a Plenária do Fórum Nacional, 

coordenada por Rosely Lorenzato do Fórum do Rio de Janeiro e por Raphael Castelo 

Branco, do Fórum do Ceará.  Paralelamente, ocorreu a  realização da Oficina  Porque 

Conhecer o Estatuto do Idoso, direcionada para os Participantes em Geral. As oficinas 

foram realizadas por Lutiana Mott e Maria Queiroz conjuntamente, por não haver 

público suficiente para duas oficinas programadas anteriormente. 

 

BREVE RELATO 

A PLENÁRIA DO FORUM NACIONAL, pela manhã trabalhou na alteração do 

Regimento Interno, tendo chegado às seguintes deliberações:  

a) MOMENTO 01 

Propostas de Alterações do regimento. 

Proposta 04 - Aprovada 

MEMBROS OBSERVADORES 

Estão nesta classificação somente os membros dos fóruns inscritos 

provisoriamente. 

 Proposta 01 -  

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 requesitos novamente. 

Aprovada, com inclusão do texto: "com acompanhamento da Coordenação Nacional a 

cada ausência" 

Proposta 02 - Aprovada. Artigo 8 , parágrafo 4. Para sediar um encontro, o Fórum 

escolhido/votado deverá estar presente no Encontro 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. 
Proposta 03 -  Aprovada com nova redação: "Apresentação pela Coordenação Nacional 

do Regulamento do Encontro Nacional do ano, na reunião de março, com data de até 30 

de junho do mesmo ano para apresentação de emendas, pelos Fóruns Credenciados, que 

serão apreciadas pela própria Coordenação Nacional na reunião de agosto."  

 

b) MOMENTO 02 

Propostas e votações: 

-- Proposta do Fórum do Pará - Que se faça um contato com Ana Amélia Camarano,  

autora do texto: "Estatuto do Idoso: Avanços com contradições" no sentido de que  

a autora citada dê resposta relativa aos manifestos do Fórum Metropolitano da  

Pessoa Idosa - Belém-PA e do Fórum Nacional entregues pessoalmente à autora  

do texto, durante o Congresso de Geriatria e de Gerontologia realizado em Belém 

 do Pará em abril-2014. 

Votação: Aprovada por unanimidade 

 

-- Proposta de que haja alteração do regimento para que para os próximos encontros, os 



assuntos seja discutidos com todos os participantes e votados pelos delegados. 

Votação: Negada por 26 votos a 13 

 

-- Proposta de Agradecimento à Unifor e ao membros do FOCEPI-Comitê Gestor pela 

receptividade e organização do encontro. 

Votação: Aprovada por unanimidade. 

-- Proposta de Manifesto favorável à existência de uma Secretaria da Terceira Idade, 

desde que venha com estrutura e verba orçamentária suficiente para implementação da 

Política Nacional do Idoso e fortalecimento do e viabilização dos Conselhos Estaduais. 

Votação: Aprovada por unanimidade. 

Após aprovação destas propostas, iniciou-se a leitura da Carta do Ceará III redigida pela 

Comissão eleita, que foi emendada pelo Plenário.  Após o almoço, foram retomados 

trabalhos da Plenária do Fórum Nacional, bem como a Oficina de Formação de Novos 

Fóruns, coordenada por José Araújo do Fórum do Paraná.  

A proposta da Carta do Ceará III foi lida por parágrafos e alterada em alguns pontos 

pelos presentes. Em seguida, à votação da Carta do Ceará III, foi apresentada ainda a 

seguinte moção:  

MOMENTO 03 

- Aprovação da moção de apoio à PEC 24, que trata da criação de mecanismos legais 

para impedir o contingenciamento e o desvio de recursos da Previdência para outros 

fins, em tramitação no Senado Federal. Dando continuidade à pauta, foi eleito para sede 

do VIII ENCONTRO NACIONAL o Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade. 

Seguiu-se a eleição da nova Coordenação Nacional, tendo sido eleitos os seguintes 

Fóruns: Região Norte: Acre e Pará; Região Nordeste: Ceará e Bahia; Região Sudeste: 

Rio de Janeiro e Região Sul: Paraná. 

PLENÁRIA FINAL 

Na Plenária Final, em mesa coordenada por Therezinha Torres do Fórum do Pará e por 

Luziel Carvalho do Fórum do Acre, quando foram apresentadas as propostas e moções 

votadas; o Fórum eleito para sediar o VIII Encontro Nacional, Rio de Janeiro; a nova 

Coordenação Nacional; e lida a Carta do Ceará III finalizada Encerrou-se o VI 

ENCONTRO NACIONAL com a Coordenação Nacional recompondo a Mesa e com a 

apresentação de Coral, também muito aplaudido pelos presentes. 

 

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL COM O COMITÊ GESTOR: 

AVALIAÇÃO DO TERCEIRO DIA DO ENCONTRO 

A reunião iniciou-se às 18h30min, foi coordenada por Luziel do Fórum do Acre, 

estavam presentes: do Forum do Ceará: Marcelha Melo, Phelipe Cabral e Maria Aila 

Souza;  do Fórum do Acre: Luziel Carvalho, do Fórum do Pará: Therezinha Torres e 

Agnaldo, do Fórum da Bahia: Maria Emília e Maria Angélica, do Fórum do Rio de 

Janeiro: Maria Jose Ponciano, Jailton Thulher, Delfina Simões e Rosely Lorenzato, do 

Fórum do Paraná: José Araujo e Gilson Ribeiro.   

Logo no início da reunião, foi informado por Maria Aila Souza, FOCEPI que ela levou 

o Senador para um almoço no CENTRO INDUSTRIAL DO CEARÁ - CIC, no horário 

de  12 às 15h30min,  que como contrapartida financiaram o break feast. Eles foram 

recebidos pelo Presidente e havia em torno de 100 empresários. 

Também foi levantada a questão da data da reunião de março que será marcada 

posteriormente via Coordnac, inclusive, em função de possível reunião com o Senador. 

Em relação aos novos componentes da Coordenação Nacional, foi estipulado o prazo de 

15 de janeiro para que os Fóruns apresentem os nomes de seus componentes que os 

representarão na CN. 



 

AVALIAÇÃO VI  ENCONTRO NACIONAL 

A avaliação oral feita pelos participantes da coordenação Nacional e pelo Comitê Gestor 

do FOCEPI teve como objetivo rever pontos positivos e negativos direcionando novas 

sugestões para o Encontro Nacional no Estado do Acre que ocorrerá no próximo ano. 

 

Cada participante colocou os seus pontos de avaliação, ora positivos ora negativos, mas 

que no cômputo geral o Encontro foi considerado positivo e alcançou o objetivo 

proposto, tendo a sua programação totalmente cumprida, mesmo com as alterações de 

última hora. No entanto, foram ressaltados que aconteceram alguns imprevistos, que 

servirão como aprendizados para os próximos Encontros, entre os quais: o desencontro 

no traslado de um dos palestrantes; esvaziamento de público na Abertura da Palestra do 

Senador; alteração da programação, com a mudança da Palestra Magna; rigidez no 

horário de finalização das atividades; comportamento desrespeitoso da plenária que 

muitas vezes não escutava as falas e conversava durante as palestras e intervenções. 

 

Durante as falas dos participantes, também foi enfatizada a importância da audiência 

pública sobre as violações contra a pessoa idosa, sugerindo-se que os Fóruns Estaduais 

continuem fazendo mobilizações em seus estados. 

 

Ainda nas intervenções avaliativas foi enfatizado que estamos em processo de 

construção e crescimento e que encerramos o VI Encontro Nacional com uma das mais 

bem construídas Cartas.  

 

Outro aspecto considerado diz respeito à tentativa de integração intergeracional nas 

atividades propostas, mas que as pessoas idosas não receberam bem tais propostas em 

função de desgaste . 

 

Como foram disponibilizados nas pastas instrumentos de avaliação individual para os 

participantes do VI Encontro Nacional, estas avaliações que foram devolvidas serão 

tabuladas e serão feitas análises por Joseane Soares e Marselha Melo. Elas ficaram 

responsáveis em encaminhar à Coordenação Nacional, relatório de avaliação, contendo 

as informações tabuladas. Também foi feita uma observação em relação ao participante 

de Sergipe, Alealdo Hilário dos Santos (alealdo@gmail.com), filiado ao SINDPETRO  

que se inscreveu no Encontro e que o FN tem interesse em se criar um Fórum neste 

estado, havendo a informação que ele irá ao Acre já com o Fórum construído. 

 

ASSUNTOS PARA REUNIÃO DE MARÇO: 

Propor um novo modelo simplificado de apresentação do Fórum, por representar um 

momento de troca muito importante. 

Discutir o PAI – Partido dos Aposentados. 

Alteração do Regimento: Para alterar regimento interno do FN nos seus 

fundamentos somente seriam aceitas propostas vinda dos fóruns estaduais 

e não propostas individuais; 

Formas de Financiamento: proposta inicial: utilizar CNPJ de entidade já 

existente e ou criar uma ONG captadora de recursos para as necessidades 

do fórum 

Encaminhar projetos para o Fundo do Idoso. “ 

Fortaleza, 21 de novembro de 2014. 


