
 

 
FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS 

DA PESSOA IDOSA 

 
ATA DA REUNIÃO DA REUNIAO DA COORDENACAO NACIONAL DO X ENCONTRO 

NACIONAL 

 

Dia 18/11/2018 

 

No dia 18 de agosto de 2018, no INSTITUTO RELIGIOSO DAS IRMÃS SALESIANAS 

DOS SAGRADOS CORAÇÕES, situado no SGAN 911 – md-C – ASA NORTE -

Brasília – DF, realizou-se a reunião da Coordenação Nacional do Fórum Nacional 

Permanente da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa em conjunto com a 

Comissão Local. Estiveram presentes os seguintes membros da Coordenação 

Nacional: –Fórum Acre,  Ruth e Maria Helena; Fórum Amazonas, Valcylene e 

Rosilene, Fórum Bahia, Valdete e Lucia Guedes, Fórum do CEARÁ, Aila e Maria de 

Fatima; Fórum do Rio de Janeiro,  Maria Jose Ponciano e Rosely Lorenzato; Fórum do 

Paraná,  José Araújo da Silva; e o Fórum de São Paulo, Hermínia Brandão.  Também 

presentes os apoios Ana Clara Gomes e Daniele Cristine. 

 

PENDENCIAS DO X ENCONTRO EM BRASÍLIA: 

 

-Aguas, Bianco ficou de pegar segunda cedo. 

-Cadeiras e som confirmar com o Sindisep pela manhã  

-Confirmar duas horas com o ônibus. 14 horas. Ir uma equipe antes, às 13.30. Irão Ruth Maria 

Helena, Valdete e Carlinhos. Rafael pode ir direto. 

-o valor de 650,00, referente ao transporte, será transferido na volta e não será partilhado entre 

os participantes.  

Na próxima vez articular com a radio local.   

Gilson trouxe um berimbau.  Vai ter uma apresentação Tambor de Crioula.  

Providenciar colocação dos banners no Ato e nas Irmãs 

Na abertura haverá Instrumental de violão e violino e Gilson com o berimbau no Desfile de 

Bandeiras. 

Para o dia 20/11 – ver som e autofalante com as irmãs. 

O Fórum da Bahia vai fazer a leitura do Discurso de Abertura, Fórum que sediou o Encontro 

anterior. 

Comissão da Carta de Brasília: Lucia Guedes, Maria Ponciano, Rosely, Ruth e Adelaide. 

Homenagem a viúva do Ademar.  A viúva, Zoraide vai estar presente.  

Adeilce vai comprar as flores. 

Será encaminhada proposta de criar uma Comissão Provisória do Fórum de Brasília. 

Outros assuntos: 

Próximo encontro em 2020, São Paulo se disponibiliza em sediar.  Houve discussão sobre 

necessidade de vivência no Fórum Nacional para sediar um encontro. 

 

Foi marcada a data reunião de março  para 20, 21 e 22/03. 

 

Foi escolhido o auditório para 80 pessoas, próximo ao local onde será servido almoço e 

lanche.  Há um pequeno lance de escada. 

Para os hospedados, será disponibilizada uma pulseira. 

Para os convidados será cobrado o almoço. 

O lanche ficaria por conta do FN. 



 

Dia 19/11/2019 

 

ATO PUBLICO 

 

A Audiência Pública com o Senador Paulo Paim foi transferida para 10 de dezembro.  

O Ato Público ocorreu às 14 horas, no  ESPAÇO DO SERVIDOR, entre o Min. Agricultura e 

o Min. do Planejamento. 

Foi transportada a água, o som e a tenda foram cedidos pelo SINDSEP. 

Fizemos a abertura, com a presença do Diretor do CONDSEF, Edson Cardoni.  Seguiram-se 

as falas dos Fóruns Estaduais e entidades presentes. 

Nos intervalos, a apresentação das atividades culturais Tambor de Crioula, oferecidos pelos 

parceiros de Brasília e Berimbau, trazido pelo Fórum da Bahia. 

 
No encerramento foi feita uma caminhada até o Ministério do Trabalho, onde foram tiradas fotos 

com as faixas. 

AVALIAÇAO ATO PUBLICO 

Excelente considerando Brasília.  O perfil de Brasília não pode ser comparado com outras cidades.   

O perfil de Brasília só cabia audiência publica e fizemos um Ato Público.  Foi uma valentia grande 

fazer este ato, este encontro.  Foi um grande desafio. Público igual aos demais, com participação de 

pessoas idosas. O público foi superado pela qualidade das pessoas.   

Houve participação do publico sim e repercussão. 

Mas tiveram complicadores, ser segunda-feira. Foi um grande desafio.  As pessoas não dão valor a 

movimentos sociais.   

BOM PRODUTIVO, lugar foi uma boa escolha, apesar da chuva havia uma boa estrutura.  Necessidade 

de um panfleto, porque está acontecendo o Fórum na cidade. 

Os pronunciamentos seguiram o planejado.   

O Ato cultural foi ótimo.    

Edison Cardoni vai divulgar na imprensa da CONDSEF. Ganhamos na parte politica., que está 

avançando. 

A estrutura foi ótima. Poderia fazer uma caminhada. 

Registrada a presença da Silvia do Conselho Nacional de Nutrição, de São Paulo.   

Os parceiros não falharam, tivemos água, som, cadeiras, ato cultural, transporte da água e 

impressoras. 

 

Dia 20/11/2019 

 

SEMINÁRIO 

Foi organizada uma Roda de Conversa, onde foram abordados os seguintes pontos: 

Criação de novos fóruns, em SP e DF;  

Necessidade de articulações das entidades; 

Carência em relação a maior capacitação dos Fóruns; 

Melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas através dos FÓRUNS; 

Preocupação em relação ao Cadastro Único e o Corte de Orçamento; 

Preocupação com as propostas de mudanças da Previdência Social e as mentiras em relação 

ao déficit; 

Preocupação com a possível extinção do SUS que afeta os idosos; 

Existem mais de 156 propostas de mudanças do Estatuto do Idoso, temos que estar antenados; 

O caráter permanente do Fórum, fortalece as políticas públicas; 

A dificuldade de acesso às informações para os idosos, mesmo com toda a tecnologia; 

Temos que conseguir avanços na política, pois aqui é que resolve grandes problemas;  



Devemos estar presente em todos os movimentos apresentando as propostas para melhorar as 

políticas públicas; 

Idosos que perderam o vínculo familiar, temos que criar um projeto para isso? 

Ressaltar a importância do Fórum pois impulsionou a criação do Conselho, os direitos das 

passagens gratuitas no transporte públicos.   

Temos presença na Câmara e Senado para fazer reivindicações e algumas foram acatadas; 

Existe uma organização nacional, a partir da Coordenação do Fórum Nacional, contudo, cada 

Fórum Estadual tem que realizar suas atribuições, somos uma articulação de Fóruns; 

É preciso entregar ao DF os modelos do passo a passo para auxiliar na criação do FÓRUM; 

Em DF existe muitos movimentos de aposentados que não se consideram idosos, o que 

dificulta a criação do FORUM; 

Temos que mobilizar a sociedade sobre essas desigualdades das aposentadorias no Brasil, 

criar identidade de idoso e não só aposentado; 

Com a reforma teremos muitos idosos sem aposentadoria. 

 

 

ESTRUTURA DO X ENCONTRO: 

A estrutura do X Encontro foi diferenciada.  Após o credenciamento, ocorreu a abertura 

Oficial do Encontro, com a apresentação, seguida do Desfile de Bandeiras ao som de 

Berimbau, A Mesa de Abertura, formada pela Coordenação Nacional e a leitura do Discurso 

de Abertura pelo Fórum da Bahia. 

A seguir iniciou-se a RODA DE CONVERSA com o tema: A Importância dos Fóruns 

enquanto Sociedade Civil na Organização e Mobilização da Pessoa Idosa, com a apresentação 

do funcionamento do Fórum Nacional, seguido de debate sobre a Criação e Manutenção de 

Fóruns da Sociedade Civil. 

 
Foi tirada a Comissão Provisória do Fórum de Brasília, composta por: 

Ana Maria 

Adenilce 

Vicente Faleiros 

Jairo Junior 

Zoraide 
 

PLENARIA DO FORUM NACIONAL: 

A  Comissão da Carta de Brasília fez a leitura do documento, que foi discutido e aprovado. 

Foi feita a chamada dos Fóruns integrantes da Coordenação Nacional 2019/2020, que apresentou a 

seguinte  composição: 

Região Norte: Acre e Amazonas 

Região Nordeste: Ceará e Bahia 

Região Sudeste: Rio de Janeiro 

Região Sul: Paraná 

Os Fóruns terão até 15 de janeiro para apresentar os representantes que comporão a Coordenação 

Nacional. 

A sede do XII Encontro Nacional foi reportada para a reunião de março. 

Foi feita a leitura da Carta de Brasília e a seguir a Coordenação Nacional encerrou o X Encontro 

Nacional. 

Não houve votação das deliberações, já que esse encontro não foi deliberativo.   

Ficou decidida a data de 20, 21 e 22 de março de 2019 para a reunião. 

O Fórum do Pará foi retirado da Coordenação por ter mais de 3 faltas, de acordo com o Regimento. 



Com relação a pleitos para sediar Encontro Nacional, de acordo com o Regimento interno que, o 

Fórum Precisa estar inserido no Fórum Nacional.  Para ser membro, tem que solicitar, enviar 

Regimento e frequentar pelo menos um Encontro com a presença de 3 membros.  

Continuamos lutando contra a PEC 287/2016, conhecida como Reforma da Previdência, e contra 

qualquer outra que venha a ser apresentada com retirada de direitos, que interessa somente aos 

grandes empresários, o que nos impulsiona a manter firme a luta. 

Avaliação / desdobramentos, às 17.30. 

Houve imprevistos com a delegação do Amazonas, que ficou sem alojamento e sem ônibus.  Foi 

pedido desculpas pela impossibilidade de atende-los, mas não havia outra solução. 

AVALIAÇAO DO ENCONTRO 

FOI POSITIVO, surpreendente. Acima da expectativa.   

As pessoas têm possibilidades de criar um movimento.   

 

INFORMES DA TESOURARIA 

 

ENTRADA 

FÓRUNS -  3.000,00 

INSCRITOS -  250,00 

 

DESPESAS: 

ONIBUS 650,00 

2 RECEPCIONISTAS 720,00 

CARTUCHOS E PULSEIRAS 87,00 

MUSICOS 350,00 

AUDITORIO 400,00 

UBER 19,43 

RAMALHETE FLORES 110,00 

COMPLEMENTO ALMOÇO 200,00 

TOTAL DESPESAS 2.536,43 

 

Som – SINDSEP 

Água – CAESB 

Tenda – SINDSEP 

Estatuto do Idoso – CONSELHO DF 

 

Brasília, 20 de novembro de 2018. 

 

COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA 

SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 


