
 
FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA 

PESSOA IDOSA 

 

ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE 21, 22 E 23 DE JULHO DE 

2016 

 

Dia 21/07/2016 

 

Nos dias 21, 22 e 23 de julho de 2016, no INSTITUTO VIVENDO, situado na Rua Bento Lisboa, 

184 sala 316, Catete, Rio de Janeiro – RJ, 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 Cearense da Política para o 

Idoso – FOCEPI, da REGIÃO NORDESTE (CEARÁ): Raphael Castelo Branco Carvalho; 

representando o Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa – BA– FPDPI-BA, da REGIÃO 

NORDESTE (BAHIA): Lucia Guedes e Maria Angélica Barbosa Mendes; 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, Jailton Thulher, Delfina Maria 

Simões e Rosely Lorenzato; representando o Fórum Paranaense da Pessoa Idosa FPPI, da REGIÃO 

SUL (PARANÁ): José Araújo da Silva. 

 Justificaram ausência os representantes do Fórum do Acre e do Pará A reunião foi iniciada às 

14h30min, coordenada por Raphael Castelo Branco, com a seguinte pauta: 1- Chamada dos 

Membros Titulares com direito a voto; 2- Apresentação da Comissão Local; 3- Leitura da Ata da 

reunião de março; 4- Projeto do VIII Encontro no Rio de Janeiro: definições, organização, parceria 

dos Fóruns Estaduais; 5- Convidados para o VIII Encontro Nacional; 6- Ato Público – organização; 

7- Finanças; 8- Visita ao local do Encontro; 9- Almoço no local; 10- Regulamento do VIII 

Encontro; 11- Pendências do VIII Encontro; 12- Discurso de Abertura: como organizar, que pontos 

abordar, entre outros aspectos; 13- Organização das inscrições via online; 14- Discussão 

instrumento de avaliação; 15- Previsão de participantes de cada Fórum Estadual a ser levada por seu 

representante; 16- Acompanhamento dos Fóruns novos a serem instalados.17- Discussão sobre 

posicionamento do Fórum Nacional, em relação à Previdência Social; 18 - Continuidade do Estudo 

Teórico: informes; 18- Informes Regionais; 19- Assuntos Gerais; 20- Avaliação da Reunião. 

 

CHAMADA DE TITULARES COM DIREITO A VOTO: representando o Fórum Cearense da 

Política para o Idoso – FOCEPI, da REGIÃO NORDESTE (CEARÁ): Raphael Castelo Branco 

Carvalho; representando o Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa – BA– 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 Jailton Thulher; representando o Fórum 

Paranaense da Pessoa Idosa FPPI, da REGIÃO SUL (PARANÁ): José Araújo da Silva. 

 

APRESENTAÇÃO DA COMISSÃO LOCAL – Foi feita a apresentação da Comissão Local do 

VIII ENCONTRO NACIONAL.  Presentes, Araguaci Roriz (Vivendo), Lis Machado (Círculo), 

Nair Jane (Círculo) e Wilson Rocha (Faaperj). 

 

LEITURA DA ÚLTIMA ATA 

Foi feita a leitura da Ata da reunião do mês de março de 2016 que consta do site.   

 



RELATO DA COMISSÃO DO RIO DE JANEIRO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS PARA A 

REALIZAÇÃO DO VIII ENCONTRO NACIONAL    

 

As condições continuavam as mesmas já relatadas no mês de março.  A data do Encontro foi alterada 

para 17, 18 e 19 de novembro. 

 O local será a ABANERJ - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ANTIGO BANERJ, 

Endereço: Estrada da Covanca, 1245 - Tanque, Rio de Janeiro - RJ, 20011-020 -  Jacarepaguá, com 81 

acomodações em quartos triplos, e 3 de casal, tendo acomodações adicionais na AEC, em local próximo, 

com disponibilização de transporte, caso necessário.   

O auditório comporta 150 pessoas, e mais um local para a oficina, na sala de jogos. 

A hospedagem, que estava orçada em 200 reais, passou para 190 reais a diária, por pessoa, com café da 

manhã, almoço e lanche. 

Não haverá traslado do aeroporto até o local.  Para o Ato Público, em Copacabana, haverá traslado de ida 

e volta. 

A reunião da Coordenação Nacional ocorrerá no dia 16/11, às 16h00 na ABANERJ, sendo a última na 

noite do último dia, em 18/11.  Após o Ato Público não haverá reunião da Coordenação. 

 

CONVIDADOS PARA O VIII ENCONTRO NACIONAL: 

Foram convidados para o VIII Encontro, na condição de palestrantes, Clemilce Sanfim, da ANFIP e 

Vicente Faleiros, sendo que o último ainda não havia confirmado.  

 

FORUM NACIONAL se responsabiliza pelo pagamento da passagem, hospedagem e traslado do prof. 

Vicente Faleiros, caso o mesmo seja confirmado palestrante. 

São ainda convidados os parceiros nacionais: COBAP, ANFIP, MOSAP, PASTORAL DA PESSOA 

IDOSA. 

 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Havia uma previsão de orçamento de 50 mil reais sendo que 15 mil eram de recursos próprios do Fórum 

Local e 30 mil seriam solicitados ao Banco Itaú e outras instituições.  Deste total, atualmente, estamos 

com uma previsão de entrada de 28 mil reais.   

Neste sentido, fica prejudicado o item alimentação e coquetel, mesmo assim ainda faltam 7 mil reais para 

fechar as contas em conformidade com o orçamento.  

Neste total está incluído o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro que irá disponibilizar material de 

escritório e gráfica, além de suporte no Ato Público. 

Dos recursos próprios, o Fórum do RJ tem uma previsão de 15 mil reais de entrada oriundos de 2 cestas 

da beleza, 2 cestas de natal, Encontro de Danças com Idosos, contribuições de instituições,  repasse do 

Fórum Nacional e a responsabilidade dos Fóruns Estaduais. 

 

RESPONSABILIDADES DOS FÓRUNS  

Paraná: 120 blocos e canetas - entregues 

Rio de Janeiro: 120 pastas adesivadas –entregues 

Bahia : 100 crachás - entregues 

Ceará - 120 Certificados – serão entregues em novembro 

Acre – banner – fazendo orçamento.  

 

PROGRAMAÇÃO DO VIII ENCONTRO NACIONAL 

A Programação já havia sido discutida na reunião de março e consta no site.   

 

Foram designados os Fóruns responsáveis pelas seguintes mesas: 

Discurso de Abertura: Fórum do Rio de Janeiro; 

Palestra Magna: Fórum do Rio de Janeiro; 

Mesa Redonda: Fórum do Ceará; 

https://www.google.com.br/search?q=abanerj+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnOLjcqL9KSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwH6C-27LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiXtdjPrZvOAhXCgpAKHZSNDewQ6BMIkAEwFg


Apresentação dos Fóruns Credenciados: Fórum do Acre; 

Plenária do Fórum Nacional e Plenária Final: Fórum Paraná e Fórum Bahia. 

 

O Fórum Nacional recomenda aos Fóruns Estaduais que realizem reuniões preparatórias para o VIII 

ENCONTRO NACIONAL com as delegações eleitas, quando deverão ser lidos o Regulamento e o 

Regimento.  Na ocasião será feita orientação sobre o caráter das propostas e moções e que as mesmas 

não são obrigatórias e deveriam ocorrer quando houvesse situação relevante, discutida pelo coletivo. 

 

INSCRIÇÕES ON LINE 

Foi explicado como funciona a inscrição via on line. São em número de 30, sendo 10 vagas por Estado, 

iniciando a inscrição em 01 de setembro até 30 de outubro, enquanto houver vaga. Valor: R$ 50,00 para 

cada participante. 

Após inscrição via formulário, o nome vai para a seção pendente, após informação do pagamento pela 

Tesouraria, a inscrição fica confirmada.  

Os Fóruns Estaduais podem efetuar suas inscrições a partir do mês de agosto. Será feita divulgação na 

Coordnac e no grupo de discussão do Fórum Nacional. Valor: R$ 150,00 para cada Fórum. 

 

INCLUIR NO REGULAMENTO: 

Sistema de centavos e/ou depósitos identificados e/ou envio de comprovante de depósito. 

 
 

 

Dia 22/07/2016 

 Iniciaram-se os trabalhos com a ida à ABANERJ, às 10 horas.  Já se encontravam na ABANERJ 

Valéria Alves e Carlos Castilho, membros da Comissão Local.  Foram vistos as acomodações, o 

local das apresentações culturais, o local do escritório, a piscina, o salão de jogos, onde será a 

Plenária do Fórum Nacional e o salão de festas, onde será o auditório.   

Em seguida, foi servido o almoço no refeitório. No retorno passamos na AEC (uma alternativa para 

hospedagem de participantes, caso a ABANERJ seja lotada antecipadamente) e retornamos ao local 

da reunião, prosseguindo os trabalhos. 

 

AVALIAÇÃO DA VISITA: 

O local do VIII Encontro, a ABANERJ, foi considerado satisfatório.  Entretanto, os participantes 

propuseram sugerir a eliminação parte das frituras na alimentação substituindo-as por grelhados, 

cozidos e ensopados, incluir mais opções de legumes, arroz integral e frutas na sobremesa. E 

também lembrar para que os colchões pegassem mais sol, apesar de ser rotina da associação. 

Nas recomendações aos Fóruns, fosse lembrado orientar aos participantes o uso de calçados 

confortáveis, sem saltos e com solados de borracha, em função do terreno irregular e arquitetura de 

praticamente todas as áreas com acesso por degraus, a fim de se prevenir quedas e acidentes. 

Também fosse acrescentada orientação sobre o acesso ao local, desde Aeroportos e Rodoviária 

Novo Rio.  

Foi orientado que os Fóruns participantes possam sugerir que as delegações utilizem o mesmo 

voo para facilitar a locomoção (de preferência ao Aeroporto do Galeão), mediante contrato de 

transportes alternativos (ônibus ou vans). 

Foi sugerido realizar sessões de hidroginástica e outras atividades na piscina, para melhor 

aproveitamento da área de lazer que é excelente. 

 

PREVISÃO DE PARTICIPANTES DE CADA FÓRUM 

A previsão de participação de cada Fórum foi a seguinte: 

Bahia, de 10 a 12; 

Ceará de 8 a 12; 

Paraná, em torno de 6; 

Acre 6 a 8; 



Rio de Janeiro; 14 

A previsão indica a presença de cerca de 50 participantes, o que disponibiliza 30 vagas para os 

participantes em geral, local e pelo site. 

As reservas devem ser feitas com antecedência, diretamente ao responsável no Rio de Janeiro para 

que seja garantida a negociação realizada.   

A ABANERJ informou que não disponibiliza Nota Fiscal, sendo emitido recibo com CNPJ para 

quem solicitar. 

 

Na ABANERJ há disponibilidade de 3 camas de casal, que foram distribuídas da seguinte maneira: 

1 para Araujo, uma para Maria Emília e outra para Milton Rodrigues. 

Todos os demais participantes ficarão alojados em apartamentos triplos.  

Será possível alojamentos com 4 pessoas por solicitação das delegações,  desde que seja utilizado o 

beliche-parte superior. 

 

Deverá ser acrescentado no Regulamento, no artigo 9º,o seguinte parágrafo. 

O Participante em geral terá sua vaga de hospedagem garantida na ABANERJ se efetuar o 

pagamento antecipado, até o preenchimento das 80 vagas existentes.  

Caso ainda haja disponibilidade de vagas, poderá ser efetuado o pagamento no local, no dia da 

entrada do hóspede. 

 

DISCURSO DE ABERTURA 

O que somos e a conjuntura. 

Somos uma articulação de fóruns, trabalhamos as lideranças da sociedade civil do segmento, pouco 

trabalhada. 

Ressaltar objetivos originais: “estratégia de fortalecer os fóruns existentes, mobilização para a 

criação de novos espaços públicos, na perspectiva da organização da sociedade civil para as 

questões da participação social, defesa de direitos e cidadania, controle social e democrático” 

Evidenciar as ameaças, por que o tema do Encontro. 

Exemplificar com histórico do último ano. 

Conselho, questão de justiça? 

 

 

Dia 23/07/2016 

Os trabalhos iniciaram-se 9:30, com a pauta remanescente. 

ACOMPANHAMENTO DOS FÓRUNS NOVOS 

Estão sendo acompanhados online. 

É necessário fazer contato com Pará: Terezinha, Joana e Agnaldo 

Rio Grande do Norte: com Etilde 

Mato Grosso do Sul também deve ser acompanhado. 

Araujo fará contato com Jussara, no RS. 

Araujo propõe que o X ENCONTRO NACIONAL, em 2018, seja realizado em Brasília, com o 

Tema: Formação de Novos Fóruns.  Poderia ser sondado o Cáritas sobre quanto comporta o 

auditório e hospedagem. 

Deve ter uma estrutura enxuta e ser de apenas um dia.  Poderia, no dia 19 ser feito um Ato Público 

no Senado. 

As instituições nacionais devem ser envolvidas no Encontro. 

Esta proposta deve ir para o VIII Encontro Nacional, até lá a ideia deve ser amadurecida 

 



DISCUSSÃO SOBRE POSICIONAMENTO DO FÓRUM NACIONAL, EM RELAÇÃO À 

PREVIDÊNCIA SOCIAL;  

O Fórum Nacional, historicamente, luta contra os retrocessos na Previdência Social, em especial na 

atual conjuntura. A previdência não pode ser um anexo do Ministério da Fazenda. 

Raphael enviará documento para ser lido. 

 

 

CONTINUIDADE DO ESTUDO TEÓRICO: INFORMES; 

O Rio de Janeiro completou seus estudos sobre os 3 teóricos, Althusser, Habermas e Gramsci, com 

exemplos de vivências, que será enviado pela CoordNac. 

O Ceará, de 2 em 2 meses realiza seus estudos.  No mês de Julho, realizou um encontro teórico 

sobre o tema “E agora como fica a aposentadoria?” 

Bahia fez o estudo Seremos Todos Gerontólogos e a cartilha do Banco Mundial.  Está fazendo 

reuniões itinerantes em auditórios de Entidades participantes do Fórum. 

Paraná – Leila começou a fazer o estudo, começou a organização, mas não avançou. 

 

INFORMES REGIONAIS 

 

Bahia:  

- Está desenvolvendo programas de visitas a entidades, verificando a estrutura, o que está 

impactando, fazendo mapeamento. 

- A Política Estadual da Pessoa Idosa não tem avançado, chama atenção que necessita de denuncia. 

- O Projeto Memória na Câmara de Vereadores, está sendo realizado todos os anos e homenageia 

pessoas idosas e suas histórias de vida. 

- Realizou o Encontro Estadual no Município de Valente/BA nos dias 01 e 02/06/2016. 

- A Lei de criação do Fundo Municipal do Idoso foi assinada pelo Prefeito Municipal, a 

regulamentação para funcionamento se encontra em andamento nos órgãos responsáveis. 

 

Rio de Janeiro: 

- Foi dado informe sobre o Grupo de Discussão de Cuidadores.  O Fórum, atualmente, encontra-se 

com problemas com local de reunião, se reunindo temporariamente no Sintrasef.   

- Realizou atividade alusiva ao dia 15 de junho no mesmo espaço onde será realizado o Ato Público 

no dia 19 de novembro.   

- Fará, no mês de setembro, o Encontro de Danças para arrecadar fundos.   

- Realizou duas reuniões descentralizadas, uma em Paraíba do Sul e a outra em Petrópolis. 

-  Atualmente se dedica a organizar o VIII Encontro. 

- Informou sobre o Projeto do Vereador Piui, criando Conselho Tutelar do idoso e o Projeto da 

Deputada Rejane foi promulgado pela Alerj que já é lei. 

- As legislações serão enviadas pela Coordnac. 

 

Ceará: 

- Elegeu o os componentes da sociedade civil do CEDI (Conselho Estadual).   

- Realizou reunião teórica sobre as mudanças previdenciárias; Audiência Pública em parceria 

com o Ministério Público e os Conselhos para discutir o Idoso e o sistema de Transporte, pois 

ocorrem muitos atropelamentos de idosos; 

- Por ocasião da audiência, acompanhou cerimônia no qual o MP fez um TAC com 4 ILPI’s 

locais para adequação das mesmas às condições legais de funcionamento; 

- Está construindo a Caminhada de 30 de setembro. 

 

Informou que a Dra. Márcia Cruz é a atual Presidente da Comissão do Idoso da OAB-RJ.  

 

Paraná: 



- Trabalhando no cumprimento do artigo 22 do Estatuto do Idoso. O Conselho provocou o Conselho 

Estadual de Educação o que resultou na emissão de uma Portaria conjunta que as questões do 

envelhecimento sejam incluídas nos currículos.  

- A questão do fundo – o governo emitiu um decreto para as empresas do Estado contribuírem com 

1% do Imposto devido para o fundo 

- Está discutindo a delegação que participará do VIII encontro no Rio. 

- No dia 15 de junho fez um seminário e uma web-conferencia: Fórum/Secretaria e Conselho. 

- Está organizando encontro com candidatos a Prefeitos. 

 

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL 

A reunião foi considerada satisfatória, atingiu os objetivos, tendo alcançado um bom grau de 

amadurecimento, voltando todos com as energias renovadas. A reunião teve um diferencial, com 

aprendizados, encaminhamentos melhores, sendo desafiadora a proposta do Encontro em Brasília.  

Estamos caminhando.   

 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2016. 

 

COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA 

SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 


