
 
 

 
ATA DA REUNIÃO DO XI ENCONTRO NACIONAL - 2019 

Manaus - AM 
 

16/11/2019 

 
REUNIÃO COORDENAÇÃO NACIONAL  

Iniciou-se com uma apresentação dos presentes, às 17 horas, composta pela 
Coordenação Nacional e Comitê Local. 
Presentes os representantes do Fórum do Paraná, José Araújo, da Bahia, Angélica 
Mendes, do Rio de Janeiro, Maria Jose, Rosely e Lis; do Fórum do Acre, Maria 
Helena, do Fórum do Amazonas, Valcylene e Rosilene Paiva, do Fórum do Ceará, 
Raphael e Evaldo.   
Do Comitê Local estavam presentes Rosineide Roque e Luisa Eunice.  
Também presentes Ana Isabel (PR)  e Araguaci Roriz (RJ). 
A Comissão Local abriu a reunião com o relato da situação do XI ENCONTRO. 
O Fórum de Manaus enfrentou dificuldades em função da saúde da Coordenadora 
Valcylene, mas a Comissão está segurando. 
O Desfile de Bandeiras está confirmada com a abertura do Hino Nacional.   
O Mestre de Cerimonias, Anderson, fará o anúncio de todo o cronograma, o Desfile 
de Bandeiras, o Hino Nacional o Discurso de Abertura, encerrando a abertura. 
A seguir a Palestra Magna.  O Mestre de Cerimônias informa que não haverá debate 
após a Palestra Magna que o momento para o debate é na mesa do dia seguinte. 
Seguirá a atividade cultural. 
 
Foram discutidas questões de organizações como pagamento das diárias, 
localização para as malas, quando da chegada das delegações, no dia seguinte. 
O pagamento será feito pela manhã, com o total de 14 diárias externas em 16/11;  
22 diárias externas em 18/11; Dia 17/11 foram 22 diárias externas + 51, totalizando 73 
diárias externas. 

Apresentaram-se para compor a comissão de redação da  

Carta do Amazonas: Ana Marli, Maria Emília  e Maria Helena. 
 
 
 

17/11/2019 

 
ABERTURA 
 
O XI ENCONTRO NACIONAL foi aberto às 16 horas com o Desfile de Bandeiras 
com Luísa Eunice, do Fórum do Amazonas levando a bandeira do Fórum Nacional, 
seguido dos representantes dos Fóruns presentes com as bandeiras de seus 
Estados e respectivos Fóruns ao som de Aquarela do Brasil, cantada por Zezinho 
Correa. 
 

FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA SOCIEDADE 

CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 



Após a execução do Hino Nacional, foi composta a Mesa de Abertura, com 
representações dos Fóruns da Coordenação Nacional presentes, seguida da leitura 
do Discurso de Abertura, pelo representante de Brasília-DF, Vicente Faleiros, cujo 
teor encontra-se no site do Fórum Nacional,  www.forumnacional.net.br, e aborda 
nossa trajetória e nossas principais preocupações e estratégias de luta.   
 
Dando continuidade, iniciou-se a PALESTRA MAGNA, proferida pelo Padre Ricardo 
Gonçalves Castro, tendo como tema: “Como Garantir os direitos das Pessoas Idosas 
numa Conjuntura de Retirada de Direitos?”  O tema foi abordado de forma magistral,  
 
Os trabalhos foram encerrados com a apresentação cultural do grupo BOI DA 
FUNATI, que emocionou os presentes.   
 
Após o jantar, iniciou-se a reunião da Coordenação Nacional. 
 
REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL – 19.30 
 
Presentes: DF; Vicente Faleiros, CE: Malu e Wiliam, AM: Rose e Valcylene, AC:  
Maria Helena, BA:  Lucia Guedes e Maria Angélica, PR: José Araújo, RJ: Maria José 
e Rosely.    
 
Foi feita avaliação das atividades do dia e organização.  Foi avaliado que alguns 
equívocos de encaminhamentos foram cometidos na abertura do evento, mas que 
serviu como aprendizado, na medida de termos que estar sempre atentos. 
Na avaliação foi discutido que temos que fazer avaliações mais consistentes do 
nosso movimento, do seu caráter instituinte e retornar aos estudos teóricos que já 
organizamos.  É um aprendizado.  Temos que produzir a história. 
Foi proposto que o Encontro Nacional de 2020 seja discutido na reunião de março e 
seria encaminhada uma proposta na Plenária do Fórum Nacional. 
A Comissão de redação da Carta do Amazonas foi ampliada por mais duas pessoas 
do Paraná e por Vicente Faleiros. 
 
 
 

18/11/2019 

 
A Mesa Redonda, coordenada pelo Fórum do Ceará e Rio de Janeiro, 

representados por William e Rosely Lorenzato, foi composta por Simone Lisboa, 

Assistente Social, que discorreu sobre Os Movimentos Sociais na Luta pelos 

Direitos, com extraordinária performance, e Carlos Santiago, Advogado, discorrendo 

sobre Estratégias de Defesa e Garantia de Direitos.  A mesa foi seguida de 

perguntas dos presentes e sugestão de propostas, que foram apresentadas na 

Plenária do Fórum Nacional. 

APRESENTAÇÃO DOS FORUNS  
A seguir foi feito a apresentação de 10 minutos dos Fóruns credenciados.   

O almoço foi servido no restaurante do Maromba.   

 
 

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


 
 
PLENÁRIA DO FÓRUM NACIONAL 
 
O próximo Encontro Nacional, com a proposta de mudança do formato será 
discutido na reunião de março. 
 
A Plenária do Fórum Nacional, última etapa do XI Encontro Nacional, foi coordenada 
pelos Estados do Paraná, José Araújo e da Bahia, Lucia Guedes, com a seguinte 
pauta:  
1) Propostas; 2) Moções; 3) Carta do Amazonas e 4) Local do XII Encontro Nacional. 
 
Foi feita a chamada dos Representantes dos Estados, com a distribuição dos 
crachás entre os delegados dos 7 estados presentes, tendo tido início a Plenária. 
Em seguida foram lidas as Moções entregues, com algumas alterações que se 
fizeram necessárias.  Todas as moções foram aprovadas pela plenária, tendo havido 
uma condensação.  A Carta do Amazonas, elaborada por uma comissão, 
previamente organizado, foi submetida à plenária, destacando pontos fundamentais 
como:  a manutenção de garantia de direitos, a restrição da participação da 
sociedade civil e o favorecimento do mercado, em detrimento dos fundos públicos.   
 
Foi apresentada a proposta sugerida na Mesa Redonda, referente à elaboração de 
listagem dos candidatos que votaram pela contra e a favor da Reforma da 
Previdência, Administrativa e Reforma Trabalhista, que foi aprovada por 
unanimidade.  Foi abordada a Reforma da Previdência, trazendo ônus aos 
trabalhadores, motivo pelo qual teremos que nos unir em novas estratégias.  Foi 
levantada a garantia da sustentabilidade ambiental.   
As Moções apresentadas foram: MOÇÃO DE REPÚDIO à a PEC 187/2019, que 
propõe a extinção dos fundos infraconstitucionais existentes redirecionando os 
recursos para pagamento da dívida externa; MOÇÃO DE REPÚDIO à MP 905/2019 
que extingue o Serviço Social no INSS; MOÇÃO DE APOIO ao PDL 454/2019,  que 
susta o Decreto 9892/2019 que altera a composição do CNDI e MOÇÃO DE 
REPÚDIO à Reforma da Previdência social.   
 
O local do próximo Encontro Nacional teve como sugestão a cidade de Brasília-DF. 
No próximo encontro da coordenação, em março/2020 será priorizado o debate de 
alteração do formato dos Encontros, com o objetivo de promover maior crescimento 
do mesmo, com seu fortalecimento.  Será um movimento de transição em função da  
sobrevivência dos fóruns.  A plenária foi encerrada, representada por todos os 
fóruns estaduais.   
 
A Roda de Conversa, com o tema ... 

 

 
 
 
 
 
 
 



PLENÁRIA FINAL 
 
Na Plenária Final, foram apresentadas as propostas e moções votadas; a decisão de 
realizar o XII Encontro Nacional em Brasília, ficando de se discutir e trabalhar com o 
Fórum do DF a execução desta deliberação.  Foi lida a Carta do Amazonas.     

 
REUNIÃO COORDENAÇÃO NACIONAL – 19.30 

 
Foi considerado pelos presentes um dos melhores encontros realizados, 
apresentando riqueza cultural. O Ponto alto foi a fala da Assistente Social na Mesa 
Redonda.  Na apresentação foi avaliado que os Fóruns não deveriam passar do 
padrão dos 10 minutos  
Foi discutida a questão da quebra do protocolo, que temos que estar preparados 
para esses fatos inesperados. 
Sobre a apresentação do Teatro, foi discutido que o roteiro poderia ser ampliado 
para a fundamentação da violência, a repercussão da violência estatal com o idoso e 
não só o operacional. 
O aprendizado foi o tema dominante na avaliação.  O lanche foi considerado 
péssimo. 
 
 
AVALIAÇAO DO ENCONTRO. 
 
A discussão da mudança de modelo das palestras foi remetida para a reunião de 
março. 
 
TESOURARIA – O Fórum arrecadou com inscrições R$ 2.550,00, restando um saldo 
de 576,75 reais.   
Foram gastos, no decorrer do Encontro, os seguintes itens: 

ENTRADAS  SAÍDAS  

1.250,00 Metade da inscrição de 50 
participantes em Geral AM 

1.000,00 Ajuda de Custo ao 
Fórum AM 

250,00 Metade da inscrição de 10 
participantes em Geral BA 

63,25 Materiais da Secretaria 
Geral 

1050,00 Inscrição Foruns AC, AM, 
CE, BA, DF, PR e RJ 

360,00 Diária externa dias 16 e 
17/11 

  550,00 Diária externa de 55 
pessoas no dia 17/11 

2.550,00  1.973,25  

 O saldo do Fórum Nacional, foi de R$ 576,75.     

   

   

 
 
 
 
   



19/11/2019 
 
ATO PÚBLICO, IDOSO ERGA SUA BANDEIRA DE LUTA, o Dia Nacional de 

Lutas pelos Direitos da Pessoa Idosa. 

Às 8 horas foi iniciado o traslado para o local do Ato Público, na Praça da Matriz, em 
3 conduções.  Foi montada uma tenda branca, instaladas mesas e cadeiras.   
Iniciou-se com apresentação cultural, coordenado pelo Fórum Local.  Foi aberto o 
Ato pela Coordenação Nacional, seguiram-se os fóruns estaduais e as 
representações de instituições presentes.   
 
 
PARA DISCUTIR EM MARÇO: 
 
-A discussão da mudança de modelo das palestras foi remetida para a reunião de 
março. 
- A organização do XII Encontro Nacional. 
 

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2019. 

COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA 

SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

  


