
FORUM NACIONAL PERMANENTE DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS 

DA PESSOA IDOSA 

 

ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE 19, 20, 21 E 22 DE 

MARÇO DE 2014. 

 

REUNIÃO COM SENADOR PAULO PAIM 

Foi realizada a reunião com o Senador Paulo Paim no dia 19 de março às 8 horas no 

cafezinho anexo ao plenário. 

Estavam presentes: Delfina Maria Carvalho Simões, Maria José Ponciano e Rosely 

Lorenzato.  Os demais membros não puderam estar presente em função da agenda com o 

Senador ter sido antecipada.  Encontrava-se presente o representante da ASAPREV-DF, 

João Pimenta. 

Da pauta constavam: 1 – agradecimentos pela realização da Audiência Pública realizada em 

27 de maio do ano passado; 2 – apresentação do documento do IPEA: Estatuto do Idoso: 

avanços com contradições; 3 – mobilização pela PEC 555/2006. 

Como resultado tivemos a proposta do Senador de realizar uma Audiência Pública para 

discutir e desmontar o referido documento com a participação da COBAP, Instituto 

MOSAP e outros. O Senador comprometeu-se a fazer um pronunciamento sobre a PEC 

555. 

 

 

ABERTURA 

Nos dias 20, 21 e 22 de março de 2014, no Centro Cultural Missionário, situado na SGAN 

905, Conjunto C – Asa Norte, Brasília-DF, Brasil, 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 Metropolitano da Pessoa Idosa da REGIÃO NORTE (PARÁ): Therezinha Torres; 

representando o Fórum Cearense da Política para o Idoso da REGIÃO NORDESTE 

(CEARÁ): Marjorie Albuquerque; representando o Fórum Permanente em Defesa da 

Pessoa Idosa – BA (FPDPI-BA) da REGIÃO NORDESTE (BAHIA): Maria Emília 

Rodrigues e Valdete Francisca de Souza; representando o Fórum Permanente da Política 

Nacional e Estadual do Idoso no Estado do Rio de Janeiro da REGIÃO SUDESTE (RIO 

DE JANEIRO): Maria Jose Ponciano, Delfina Maria Simões e Rosely Reis Lorenzato; 

representando o Fórum Paranaense da Pessoa Idosa da REGIÃO SUL (PARANÁ): José 

Araujo da Silva. Presente, como convidado Luziel Carvalho, do Fórum. Permanente da 

Política Estadual da Pessoa Idosa do Acre – FPPEPI/AC. 

Ivo Pimentel, do Forum do Pará esteve presente na manhã do dia 21 e apresentou 

justificava de sua ausência e de Aguinaldo Silva por se encontrarem em Brasília por conta 

do Sindicato para tratar de outras questões.  Jailton Thulher apresentou justificativa por e-

mail através da coordnac. 

 A reunião foi iniciada às 10h15min, coordenada por Maria Emília que fez a chamada dos 

membros titulares e suplentes. 

 

 

INFORMES REGIONAIS 



A seguir, iniciaram-se os informes regionais: neste ponto Luziel Carvalho esclareceu que 

levou ao Fórum do Acre o questionamento levantado no V Encontro sobre a periodicidade 

das reuniões.  Como essa deliberação consta do regimento, estão fazendo reuniões 

extraordinárias. 

Therezinha Torres falou sobre os eixos de luta, reivindicações e mobilizações locais. 

Marjorie informou sobre as reuniões mensais sendo um mês com a plenária e outro com as 

comissões. 

Emilia informou que Loyola está afastado da coordenação do Fórum, por motivo de saúde e 

que estavam havendo muitas mobilizações em Salvador em defesa do Estatuto do Idoso. 

Houve a sanção da Política Estadual do Idoso, manifestos em defesa do Estatuto do Idoso. 

Maria José falou sobre as deliberações de reuniões com sindicatos e reuniões 

descentralizadas com os municípios com o objetivo de ampliar a participação no Fórum. 

Araújo informou que realizaram o V Encontro, conseguindo avançar a política com a 

presença de representantes do Fórum no Conselho. Tem desenvolvido trabalho com as 

ILPIs no Conselho Municipal. 

A seguir, foi feita a leitura das fichas de avaliação do V Encontro Nacional já direcionadas 

para a rede servindo de orientação para as discussões.   

 

OUTROS INFORMES 

Sobre o questionário para organizações da sociedade civil foi informado que foi enviado 

para o ACNUDH, já tendo sido comunicado o recebimento. 

 

Sobre o Fórum Mundial de Direitos Humanos, onde ocorreu o Encontro de Conselheiros do 

CNDI, foi feito o relato por Rosely Lorenzato.  Do Fórum Nacional estavam presente oito 

pessoas, mas na condição de conselheiros. 

Não ocorreram atividades do Fórum Nacional porque não havia salas para apresentação de 

programas e havia necessidade de inscrição prévia do Fórum. 

 

Foi discutida a Pauta com o INSTITUTO MOSAP que ocorreria à tarde: 

Apresentação dos presentes; 

Apresentação do Fórum Nacional; 

Partilhamento de questões relacionada à pessoa idosa: 

PEC 555, documento do IPEA; informações sobre filiação. 

 

RELATO DA REUNIÃO COM INSTITUTO MOSAP 

A reunião ocorreu às 14 horas, no CLN 102 C Sala 106 – Asa Norte, Estava presente o 

presidente do INSTITUTO MOSAP, Sr. Edison Guilherme Haubert que nos recebeu 

calorosamente, apresentou o Instituto, sendo seguido pela apresentação do Fórum Nacional e de 

seus componentes. 

O Sr. Edison ofereceu o espaço do MOSAP para reuniões do FN, quando necessário.  Em resposta, 

solicitamos apoio do MOSAP para a criação do Fórum da Região Centro Oeste, que poderia ser 

sediado no Instituto. 

Apresentamos ao Presidente o texto do IPEA, sintetizamos nossas preocupações, solicitamos apoio 

e estendemos o convite para participar da Audiência Pública, provavelmente em setembro próximo, 

o que ficou de ser estudado e levado para a Diretoria.  

Sr. Edison partilhou a discussão da Diretoria de que deveriam ampliar o foco de atuação e, portanto, 

a parceria com o FN era muito bem vinda.  A seguir, discorreu sobre as modalidades de filiação.  



Finalizando, declaramos o apoio do Fórum Nacional às mobilizações da PEC 555, que era a 

principal bandeira, no momento do MOSAP. 

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 

Receptividade boa, foram abertas portas.  O Presidente ainda levaria para a Diretoria os 

assuntos, mas já tomou decisões sobre aproximação. 

Deixamos claro que nos interessa aproximação e parceria. 

Decidimos que poderemos desenvolver parcerias pontuais como no PEC 555 e a defesa do 

Estatuto do idoso. 

Fazer carta informando que faremos parcerias pontuais, convidando-o para discussões.  

Sobre a filiação, estaríamos na categoria de filiados sem contribuição, mas ao ler o estatuto, 

observamos que os artigos restringem nossa participação como filiados, mas manteríamos 

parceria. 

 

MARCAÇÃO DA DATA DA REUNIÃO DA CN DE AGOSTO:  

Foram propostas duas datas: 1, 2 e 3 de agosto ou 7, 8 e 9 de agosto.  Marjorie vai verificar 

local e estadia na reunião da Comissão Local e enviar posteriormente. 

 

DISCUSSÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS DA CARTA DE 

CURITIBA. 

 

PROPOSTAS: 

1 – DOCUMENTO DO IPEA- Proposta cumprida em parte e ampliada com a sugestão de 

Audiência Pública no Senado. 

  

2 - EM CUMPRIMENTO. O Fórum Nacional já está em contato com Fóruns de direitos 

humanos como o de mulheres, da mesma forma já houve a participação no Fórum de 

Direitos Humanos em dezembro último.  Os Fóruns estaduais também estão trabalhando no 

sentido de contato com os Fóruns de Direitos Humanos locais, conforme informes 

regionais. 

 

3 – A comissão informou que o Conselho Nacional de Assistencia Social esta com eleição 

marcada para 23/5/14.  A proposta deverá ser efetivada a partir de maio.  

 

SOBRE A PROPOSTA 8 DO IV ENCONTRO NACIONAL. 

Sobre a relação Fóruns x Conselhos, foi discutido que poderíamos fazer uma Formação 

Política voltada para os fóruns, o que ficou de ser discutido posteriormente. 

 

Moção nº 1 – Cumprida.  O agradecimento já foi feito pessoalmente ao Senador e os 

resultados da Audiência foram positivos no que se refere à meia entrada e já foram 

publicizados. 

 

Moção 2 – Cumprida.  Moção de repúdio ao IPEA já foi encaminhada por e-mail ao IPEA. 

 

 

Recomendação 1-  

Será enviada carta ao Conselho Nacional de Educação. 

 



Recomendação 2 – enviar ao Conselho Nacional de Medicina. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Em 30/12/2013 havia R$ 3.875,90, já incluído o ressarcimento do Fórum do Paraná. 

Em 11/03/2014 o saldo era de R$ 3.930,85. 

 

Foi proposto que as inscrições sejam feitas através de Depósito Identificado, o que será 

verificado a viabilidade pela Tesoureira na agência bancária.  

 

  

RELATO DA REUNIÃO COM A ASAPREV-DF 

PAUTA: 

Discutir documento IPEA – Estatuto do Idoso Avanços com Contradições 

Redigir pontos para o documento. 

Outras questões relacionadas ao movimento conjunto. 

 

Foi realizada às 10h30min do dia 21 de março, na sede da Federação dos Aposentados, 

Setor Bancário Norte – Q2 Bloco J s/3011-312. 

Estavam presentes: 8 integrantes do Fórum Nacional, João Pimenta, o Assessor Jurídico 

Diego Cherrulli, Kenedy Dornelles, representando o Vice-Governador Tadeu Filipeli e os 

Diretores: Manoel Baltazar e Arnaldo. 

 Apresentamos o Fórum Nacional e os seus componentes presentes.   

Sobre a formatação do documento conjunto, foram elaboradas algumas diretrizes, foi 

sugerido buscarmos apoio internacional e a realização de pesquisas que possam fortalecer o 

nosso posicionamento de defesa do Estatuto do Idoso. 

Foi explicado que cada Estado faria seu documento, o Fórum Nacional iria elaborar um 

documento nacional e teríamos, ainda o documento das instituições que comporiam a 

Audiência Pública.  O Dr. Diego deu orientações gerais e colocou-se à disposição do 

movimento e dos fóruns estaduais na elaboração de seus documentos sobre o Estatuto, de 

forma que ele não sofresse nenhuma mudança. 

João Pimenta colocou-se como agente do movimento em Brasília para que nossas 

demandas possam chegar aos deputados, senadores e à imprensa.    Sugeriu que o Senador 

Paim fosse convidado para o VI Encontro Nacional e ele dispôs-se a estar presente. 

Solicitamos apoio na construção do Fórum de Brasília, para o que também se colocou 

disponível. 

 

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO COM A ASAPREV-DF 

A avaliação foi de que estávamos no caminho certo, de forma positiva e produtiva para 

fomentar novos fóruns. 

Deveríamos ter começado há mais tempo.   

A Coordenação avaliou e deliberou por unanimidade fazer convite ao Senador Paulo Paim 

para proferir a Palestra Magna.  Ficou esclarecido que o convite ao parlamentar se trata de 

uma exceção em virtude do papel que Paim desempenha no que se refere ao Estatuto do 

Idoso, tema do Encontro, e por já termos uma relação duradoura com o mesmo, inclusive 

por ter presidido uma Audiência Pública para o Fórum Nacional, o que consolida uma 

história. 



Foi sugerido que, caso convite a parlamentares não esteja vedado no Regimento, era hora 

de colocarmos, para evitar precedentes posteriores,o que foi remetido para a reunião de 

agosto. 

 

Discutiu-se como aumentar o número de Fóruns estaduais, tendo sido sugerido que 

fizéssemos encontros e reuniões descentralizadas nos estados onde não tem Fórum.   

 

 

DISCUSSÃO DO VI ENCONTRO 

 

Reunião da Coordenação Nacional com a Coordenação Local será dia 18 de novembro, 

após o jantar. 

Sobre o local, preferencialmente SESC IPARANA, opção 2 – SEBRAE, em Fortaleza. 

 

O eixo deverá centrar a defesa do Estatuto do Idoso, como também sobre a violência da 

desconstrução que o Estatuto está passando. Concluímos que o tema será: “Em Defesa do 

Estatuto do Idoso”. 

 

Sobre os palestrantes, deverá ter posição de defesa ao ESTATUTO DO IDOSO que seja 

coerente com a posição do Fórum Nacional. 

 

 

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR 
 

18/11/2014 
Reunião da Coordenação Nacional com a Comissão Local 
 

1º dia - 19/11/2014 
 
 
16h – ATO PÚBLICO – IDOSO 
ERGA SUA BANDEIRA DE 
LUTA! 
Dia Nacional de Lutas pelos 
Direitos da Pessoa Idosa. 
CONVIDADOS: Todos e todas 
que se interessam pela causa 
da Pessoa Idosa. 
 
Atividades Regionais 
 
LOCAL:                          – 
Fortaleza - CE 

 
20h – CREDENCIAMENTO 
 
20h - Reunião da 
Coordenação Nacional 
 
 

2º dia - 20/11/2014 
 
9h – CREDENCIAMENTO 
 
9h – ABERTURA OFICIAL 
- DESFILE DE BANDEIRAS 

DOS FÓRUNS E SEUS 
ESTADOS 
- COMPOSIÇÃO DA MESA: 
Coordenação Nacional - 
DISCURSO DE ABERTURA 
– Fórum: 
 
10h - PALESTRA MAGNA: 
EM DEFESA DO ESTATUTO 
DO IDOSO 

 PALESTRANTE: 
Senador Paulo Paim 
 

12h - ALMOÇO 
 

 
 

3º DIA - 21/11/2013 
 

09h30 às 12h – PLENÁRIA DO FÓRUM 
NACIONAL  
 
  
- Alteração do Regimento Interno do FN 
-Moções 
-Propostas 
- Carta de  Fortaleza 
 

MODERADORES: Fórum:  
 e Fórum: . 

 

9h às 12h – ATIVIDADE PARALELA 1 
Tema: RODA DE CONVERSA : Porque 
Conhecer o Estatuto do Idoso? 
  MODERADOR:. 
 

13h - ALMOÇO 
 

14h30 às 16h - PLENÁRIA DO FÓRUM 
NACIONAL  
 

- Apresentação e votação de PROPOSTAS. 
- Eleição da sede do VII ENCONTRO. 



 
 
 
 
 
 
ATIVIDADE CULTURAL – 
 
SEMINÁRI0- 
 
Mesa Redonda 
 
14h – MESA: Tema: 
VIOLAÇÕES DO ESTATUTO 
DO IDOSO – Previdência, 
Transporte, Saúde e Educação 
 

METODOLOGIA: 
Exposição seguida de Intervenções 

MODERADOR: Fórum : 
 

16h00 – INTERVALO 
 

16h30min - APRESENTAÇÃO 
DOS FÓRUNS 
CREDENCIADOS AO FÓRUM 
NACIONAL 

METODOLOGIA: 10 min. 
por Estado 

MODERADOR: Fórum: . 
 

18h30 – REUNIÃO DA 
COORDENAÇÃO NACIONAL 
(participam membros da 
Coordenação Nacional) 
 

- Apresentação e votação da Carta do 
Ceará 3. 
-Eleição da nova Coordenação Nacional 

MODERADORES: Fórum:  
 e Fórum:  

 
14h30 – ATIVIDADE PARALELA 2 

Tema: FORMAÇÃO DE NOVOS 
FORUNS – PALESTRA OU VÍDEO 

RESPONSABILIDADE: Fórum: 
 

16h30 - PLENÁRIA FINAL 
- Leitura das moções. 
- Leitura da Carta de  Fortaleza. 
- ENCERRAMENTO. 

MODERADOR: COORDENAÇÃO 
DO FÓRUM NACIONAL. 
 
17h45 – ATIVIDADE CULTURAL/LANCHE 
 

18h – REUNIÃO DA COORDENAÇÃO 
NACIONAL  
 (participam membros da Coordenação 
Nacional) 
 

 

 

INFRAESTRUTURA –  

 

Repasse para o Fórum do Ceará o valor R$ 1.000,00 (mil reais), após envio de informações 

sobre conta corrente. 

 

RESPONSABILIDADE DE CADA FÓRUM: 

PARANÁ - canetas e blocos 

RIO DE JANEIRO – pastas 

BAHIA – 150 crachás branco 

ACRE – certificados 

PARÁ – banner de parede permanente – 1,5 por 1m 

Os crachás para representantes e observadores serão confeccionados pela Secretaria Geral.  

A Secretaria Geral deverá passar lay out do banner e certificados pela rede coordnac. 

 

Sobre a Comissão Local fará reunião dia 21 de março e não tem ainda informes. 



ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DO VI ENCONTRO: 

Foi redigido o Regulamento do VI Encontro Nacional, tendo sido incorporadas as seguintes 

deliberações: 

  Definição de critérios de participação: 6 Representantes e 4 Observadores por Fórum 

Credenciado e 50 vagas para Participantes em Geral nos estados, sendo reservadas 50 vagas 

adicionais para o Estado Sede; 

 Cada Fórum paga a taxa de inscrição de R$ 100,00 (cem reais) e Participantes R$ 50,00 

(cinquenta reais); 

 Titulares e Suplentes da Coordenação Nacional são representantes natos; 

 Entrega de Moção até às 16 horas do dia 20/11; 

 Fóruns em Processo de Credenciamento passam a ser considerados observadores e se 

inscrevem com a taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo direito a inscrever 4 

observadores. 

  

 

SOBRE CONTRAPARTIDA DOS APOIADORES GOVERNAMENTAIS E NÃO 

GOVERNAMENTAIS ,  

Os apoios ficam a critério do Fórum local.  As logomarcas dos apoiadores só poderão ser 

divulgadas nos folders e banners.   

Em camisetas, se houver, terão apenas a logo do Fórum Nacional. 

 

SOBRE MÍDIAS E COMUNICAÇÃO: 

Marjorie fica com atribuição de abrir o Facebook do Forum Nacional. 

 

DISCUSSÃO DO DOCUMENTO DO IPEA. 

Colocado em votação, ficou definido por maioria, com uma abstenção, que teria como 

título “EM DEFESA DO ESTATUTO DO IDOSO” e não faria referência nem ao 

documento do IPEA nem a sua autora.  Entretanto, colocaríamos as nossas posições e 

respostas. 

O texto será discutido a partir dos documentos trazidos e deverá estar pronto antes da 

semana santa para discussão e concluído  no final de abril. 

 

Deverá ser divulgado para: REDE DO FÓRUM, INSTITUIÇÕES PARCEIRAS, TODOS 

OS FORUNS, TODOS OS DEPUTADOS, AUTORA, IPEA, CONSELHOS 

ESTADUAIS, CNDI, MEC, UNIVERSIDADES, SBGG, UNVERSIDADES, PAULO 

PAIM, UNATI, CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. 

 

Para a AUDIÊNCIA PÚBLICA, outro documento será redigido com as instituições 

parceiras que comporão a referida AUDIÊNCIA.  

 

Ficamos de consultar João Pimenta sobre a questão de setembro ser época de eleições, 

havendo uma proposta de se jogar para março de 2015. 

Paralelamente, levaríamos a questão para os fóruns estaduais para saber as condições para 

tal. 

 

PROJETOS DE LEI ALVARO DIAS 



O projeto refere-se à gratuidade do idoso no transporte e propõe que o mesmo seja 

financiado pelo FUNDO NACIONAL DO IDOSO.  O Forum Nacional discorda, pois nos 

cálculos das transportadoras já está previsto disponibilidade para os idosos, conforme 

regulamentação que inclusive prevê o ressarcimento, caso haja, via o executivo. Até o 

momento, nenhuma companhia de transporte apresentou este cálculo, o que nos leva a crer 

que não tem havido despesa com as gratuidades, até porque os empresários não iriam de 

vontade própria arcar com tais custos. 

 

ALTERAÇÕES NO REGIMENTO 

Sobre as propostas de alterações no Regimento, foi remetido para a reunião de agosto. 

 

PARTICIPAÇÃO DO II FORO INTERNAIONAL.  

Ocorrerá de 3 a 6 de junho na cidade do México. 

O objetivo de nossa participação seria reforçar o relacionamento internacional. 

Foram indicados como representantes do Fórum Nacional: Araujo, Maria Jose, Rosely, que 

demonstraram possibilidades de participar, após consultas às entidades que representam. 

 

Ficamos de ver com a organização do evento a possibilidade de haver uma apresentação do 

Fórum Nacional neste encontro do México. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da reunião foi produtiva, atingimos os objetivos. 

Os debate foram intensos.  Processo de construção, com avanços e retrocessos. 

Foi proposto e aprovado colocar o e-mail de Luziel Carvalho na coordnac para facilitar a 

comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brasília, 22 de março de 2014. 

 

COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA 

SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 


