
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DO VII ENCONTRO NACIONAL 

Rio Branco, Acre 

 

16/11/2015 
 

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL COM A COMISSÃO 

LOCAL: 

16/11/2015 – às 16 horas – Local: Associação Santa Cruz. 

Presentes: Francisco Luziel e Sarah Nunes, representando o Fórum do 

Acre, Maria Emília Rodrigues e Lucia Guedes, representando o Fórum da 

Bahia; Raphael Castelo Branco, representando o FOCEPI; Maria Ponciano, 

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

José Araujo e Leila Esper, representando o Fórum do Paraná; Coordenou a 

reunião José Araujo.  

PAUTA: 

Abertura. Chamada dos Membros Titulares com direito a voto. A reunião 

ocorreu em conjunto com a Comissão Local. Foram dados informes sobre: 

ORGANIZAÇÃO VII ENCONTRO- PENDÊNCIAS:  

Luziel informa que houve uma pressão para entregar o auditório no dia 

18/11, às 15 horas., o que será desconsiderado pela Comissão Local, que 

fará um comunicado oficial. 

Foi informado que serão servidos 4 lanches durante o Encontro.      

Para a elaboração da Carta do Acre, foi sugerido um grupo de produção do 

texto – A Comissão foi composta por Luziel, Maria José, Rosely e Delfina. 

Após a reunião da CN a redação será feita no hotel. 

 

INFORMES DA TESOURARIA 

Inscrição de 5 fóruns – R$ 750,00 

Inscrições individuais de 07 participantes – R$ 350,00 

Neste ponto, foi levantada a questão sobre a possibilidade de mais 

inscrições no local.  Foi acordado que poderia haver mais 10 inscrições, o 

equivalente ao que o estado teria direito pela internet. A prestação de 

contas foi transferida para a reunião do dia 18/11. 

 

DISCUSSÃO SOBRE O ENCONTRO 

Definição da metodologia para a plenária do Fórum Nacional. 

MESA DE ACOLHIDA – composta pelo SESC, Fórum Nacional 

(representado pelo Fórum do Ceará e Fórum Local), com uma fala de 5 

minutos para o SESC. 

FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA SOCIEDADE 

CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 



 

A abertura seguirá a seguinte ordem: 

Mesa de Acolhida, Hino Nacional e Hino do Acre – Desfile de Bandeiras– 

Mesa de Abertura – Palestra Magna.  

Na plenária final, Bahia substituirá o Fórum do Pará. 

 

CHECAGEM DAS ATRIBUIÇÕES DOS FÓRUNS ESTADUAIS. 

O Fórum do Rio de Janeiro entregou as pastas com os respectivos adesivos, 

no total de 150; 

O Fórum da Bahia também entregou os crachás brancos, as respectivas 

etiquetas adesivas foram confeccionadas pela Secretaria Geral. 

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

canetas. 

O Fórum do Ceará entregará os certificados dos participantes. 

Os arquivos dos certificados dos palestrantes foram entregues pela 

Secretaria Geral 

Foi informado pelo Coordenador Local que a próxima reunião da CN será 

no SIACRE e a Comissão Local continuará a ter participação. 

 

DIA 17/11/2015 

 

O VII ENCONTRONACIONAL foi aberto pelo cerimonial, compondo a 

mesa inicial, com a representante do SESC, Marizete Melo, do Fórum 

Nacional, Raphael Castelo Branco, e o Fórum Local, Sara Farah, com uma 

fala de 5 minutos da representante do SESC, de acordo com o previsto.  O 

Desfile de Bandeiras foi aberto pelo representante do ACRE, seguidos dos 

representantes dos fóruns presentes com as bandeiras de seus estados e 

respectivos fóruns. 

 

A seguir foi composta a Mesa de Abertura, com representações dos Fóruns 

presentes, seguida da leitura do Discurso de Abertura, proferido por Luziel 

Carvalho, cujo teor encontra-se no site do Fórum Nacional 

www.forumnacional.net.br 

Dando continuidade, iniciou-se a PALESTRA MAGNA, proferida pela 

Professora Maria Leitão, PESSOA IDOSA – nenhum direito a menos! que 

abordou de forma ampla sobre os direitos das pessoas idosas, utilizou um 

fragmento de um vídeo com Dr. Alexandre Kalache e chamou atenção para 

as tentativas de retiradas de direitos efetuadas pelos organismos 

internacionais.  

A seguir, havendo ainda tempo, a CN decidiu transferir a apresentação dos 

Fóruns credenciados ao Fórum Nacional, antecipando o horário. Cada 

Fórum apresentou suas realizações em 2015.  

O almoço ocorreu no restaurante do SESC, sob a responsabilidade dos 

participantes. 

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


A parte da tarde, foi iniciada com uma dinâmica de Dança Sênior, realizada 

pela Coordenadora Regional da Regional Sudeste, Rita Souza, 

acompanhada por todos os presentes. Em seguida, foi dada a sequência do 

Seminário com as palestras – “PREVIDENCIA SOCIAL: nenhum direito a 

menos!”,  com Marcos Barroso e ESTATUTO DO IDOSO: nenhum direito 

a menos, com Ismael da Cunha Neto. As palestras foram seguidas por 

vários blocos de perguntas. Os questionamentos foram amplos e percebeu-

se que o tema da Previdência Social é mobilizador para o público presente, 

 

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL COM O COMITÊ 

LOCAL 

AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO DIA DO ENCONTRO 

A reunião ocorreu no SIACRE. A avaliação do primeiro dia foi 

considerada boa, mesmo com a mudança na programação em função do 

tempo não ter sido pensado corretamente. Também foi considerado que o 

trabalho da Comissão Local foi árduo. Os representantes da CN 

consideraram que as mesas foram apropriadas ao tema e a reação e 

participação do público também.   

Também foi discutida uma questão sobre a entrega de moções.  Em função 

de não ter sido avisado sobre o seu prazo para entrega, foi estipulado que o 

horário de entrega das mesmas seria prorrogado até às 12 horas do dia 

seguinte e foi calculado que 2/3 dos presentes atingiam 25 assinaturas. 

 

 

DIA 18/11/2015 
 

A mesa da PLENÁRIA DO FÓRUM NACIONAL foi formada por Leila 

Esper, do Fórum do Paraná e Rosely Reis, do Fórum do Rio de Janeiro.   

Foi feita a chamada dos representantes por Região, com a entrega dos 

respectivos crachás e Regimento Interno do Fórum Nacional.  

Pela manhã trabalhou-se nas alterações do Regimento Interno proposto pela 

Coordenação Nacional.  Foram discutidas e aprovadas a apresentação das 

seguintes alterações ao Regimento Interno do Fórum Nacional: 

 

Proposta de inclusão: 

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. 

aprovado por 18 votos – unanimidade 

 

proposta de inclusão: 

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.  

 21 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenção – unanimidade. 

 

Proposta de inclusão: 

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. 

Aprovado por 23 votos - unanimidade 

 

 Foi colocado pela Mesa que será necessário renumerar os artigos do 

 Regimento Interno a partir do artigo 19.  

 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Foram apresentadas 2 propostas aprovadas por unanimidade:  

1. Convenção 

Depois de muita luta da sociedade civil da America Latina e 

Caribe finalmente foi assinada pela Organização dos Estados 

Americanos – OEA a Convenção Interamericana sobre a Proteção 

dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas no último dia 15/6/2015 

– Dia Mundial de Combate a Violência contra a Pessoa Idosa. 

Cada país que subscreve a referida Convenção fica obrigado pelos 

termos da mesma a aplicar toda sua legislação relativa às pessoas 

idosas de seu país. O Brasil foi um dos primeiros a assinar tal 

Convenção. Mas para que se torne lei em nosso país precisa que o 

governo Brasileiro a submeta à aprovação pelo Congresso 

Nacional.  Propomos que a Coordenação Nacional gestione junto 

aos órgãos competentes a situação da Convenção no Brasil.  

2. Inscrição no CORV 



Verificar a possibilidade de inscrição do Fórum Nacional Permanente da 

Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa na Coordinación Regional 

de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre 

Envejecimiento y Vejez, CORV. 

 

Moção 

Foi computado um total de 36 delegados inscritos, sendo necessárias 25 

assinaturas para cada moção.   

Foram apresentadas 4 moções.  Sendo uma de agradecimento ao Fórum do 

Acre, que foi substituída por uma carta padrão de agradecimento pela 

Secretaria Geral; uma de congratulação à Presidência do CNDI, que 

também foi considerado ato administrativo.  As duas últimas moções 

tiveram suas redações reformuladas coletivamente, tendo sido aprovada 

com a seguinte redação:  

“Os participantes do VII ENCONTRO NACIONAL DOS FÓRUNS 

PERMANENTES DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA 

PESSOA IDOSA repudiam as violações dos direitos das pessoas idosas por 

meio de investidas do Ministério do Trabalho e Previdência Social, através 

das leis 13134/2015 e 13135/2015, que descaracterizam direitos 

trabalhistas e previdenciários de pessoas idosas, bem como a recente 

política de reajustes de aposentadorias abaixo dos índices do salário 

mínimo, ferindo frontalmente o contido no Estatuto do Idoso.”  

 

Para dirimir dúvidas surgidas com respeito às delegações que aprovaram a 

realização deste Encontro no Acre, foi lida a Ata do V Encontro Nacional 

que esclareceu que a realização do Encontro foi aprovada por unanimidade, 

tendo havido condicionantes que foram cumpridas. 

Dando continuidade à pauta dos trabalhos, também foi votado por 

unanimidade que o LOCAL DO IX ENCONTRO NACIONAL, em 2017, 

será em SALVADOR – BAHIA. 

 

 

PLENÁRIA FINAL 

 

Na Plenária Final, em mesa coordenada por Luziel Carvalho do Fórum do 

Acre e Lúcia Guedes do Fórum da Bahia, quando foram apresentadas as 

propostas e moções votadas; o Fórum eleito para sediar o IX Encontro 

Nacional, Salvador; e lida a Carta do Acre. A seguir, assistimos a 

apresentação de uma cantora e da Dança Sênior.  Encerrou-se o VII 

ENCONTRO NACIONAL com a Coordenação Nacional recompondo a 

Mesa para os agradecimentos aos presentes e concluir os trabalhos do VII 

ENCONTRO NACIONAL. 

 



REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL COM O COMITÊ 

LOCAL 

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO 

A avaliação foi considerada positiva, mesmo com o atraso no início dos 

trabalhos do segundo dia, pois a programação transcorreu como planejada.   

O planejamento das oficinas foi encaminhado por Emília e Luziel, que 

solicitaram que os resultados entrem no site, o que será avaliado na reunião 

de março. 

Luziel comentou sobre o projeto das oficinas e os palestrantes que 

abordaram outros temas não incluídos no Seminário. 

Nas oficinas com os representantes em geral, foram formados cinco grupos 

que sugeriram propostas para aplicar o artigo 22 do Estatuto do Idoso. 

Em razão de observações feitas, foi avaliado que o Coordenador do local 

em próximos Encontros não deverá assumir atividades de palestras e ou 

oficinas. 

Também foi comentado que os Fóruns Estaduais devem capacitar seus 

membros no que ser refere à apresentação de propostas e moções. Outros 

pontos ainda foram avaliados, entre os quais: cessão de Auditório e 

horários definidos pelos cedentes, pois se observou que nos dois últimos 

Encontros temos tido dificuldades com esse ponto que pode comprometer a 

sua realização. 

Com essas observações, concluiu-se que o Encontro é um processo de 

aprendizagem. 

TESOURARIA 

Prestação de Contas: 

Ocorreram 47 inscrições, no total de R$ 2.350,00 e, um total de R$ 

1.150,00 recebidos pelo Fórum Nacional. Ficaram sob a responsabilidade 

do Fórum Local 50% do arrecadado, totalizando um repasse de R$ 

1.750,00; 

Na ocasião, foi repassado o valor de 600,00 para o Fórum Nacional como 

acerto de contas. O tesoureiro informou o saldo em conta, atual de R$ 

8.363,61. 

 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA. 
 

O Fórum do Rio de Janeiro informou que está fazendo a discussão do texto 

de Maria Inês Bravo sobre a relação governo x sociedade civil, que ocorre 

nos conselhos, sob a ótica de Gramscci, Althusser e Harbemas. 

O Fórum da Bahia comunicou que seus representantes já fizeram a leitura 

de mais 2 textos e discussão sobre a Cartilha do Banco Mundial, da qual 

utilizaram apenas uma parte.  Estão em processo de discussão dos 

respectivos estudos. 



O Fórum do Ceará é um entusiasta desta prática, considerando que muitas 

dificuldades são fruto dessa falta de discussão teórica. Seu representante 

assumiu o compromisso de levar em março algum produto. Os Fóruns do 

Acre e do Paraná estão se estruturando para o desenvolvimento desta 

proposta. 

 

SOBRE REUNIÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
 

Tendo em vista que a articulação para criação do Fórum da Região Centro 

Oeste não vingou, foi proposta nova reunião em março com a sociedade 

civil em Brasília.  Luziel fará contato com a COBAP. 

 

Também a CN cancelou a sua última reunião que ocorreria após o Ato 

Público, que será avaliado na reunião de março, encerrando-se os trabalhos 

da Coordenação Nacional. 

 

 

DIA 19/11/2015 
 

Realizou-se o Ato Público "IDOSO ERGA SUA BANDEIRA DE LUTA", 

no dia 19 de novembro, com concentração às 8 horas e início às 9 horas na 

Praça da Revolução, Rio Branco – Acre. 

O Ato foi aberto pelo representante do Fórum Nacional, José Araujo.  

Houve a apresentação de grupo cultural, com apresentação de Capoeira. 

Dando continuidade, foram convidados todos os Fóruns Estaduais 

presentes para falarem sobre o tema Estatuto do Idoso: nenhum direito a 

menos e em seguida, representantes das instituições presentes também 

deram suas contribuições, mobilizando o público presente a continuar na 

luta. 

Encerrou-se o Ato Público com uma apresentação de Dança Sênior, 

coordenada por Rita Souza e com os participantes engajados na atividade. 
 

 

Rio Branco, 19 de novembro de 2015. 

 
COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA 

SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 


