
 
FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL PELOS 

DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 

ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE 18,19 E 20 DE 

MARÇO DE 2015 

 

Dia 18/03/2015 

 

Nos dias 18, 19 e 20 de março de 2015, 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, indicados pelos respectivos Fóruns Estaduais, ocasião em que tomaram posse: 

representando o Fórum Metropolitano da Pessoa Idosa, da REGIÃO NORTE (PARÁ): 

Terezinha Torres; representando o Fórum Permanente da Política Estadual da Pessoa 

Idosa do Acre – FPPEPI, da REGIÃO NORTE (ACRE) Luziel Carvalho; 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): Maria 

Emília Rodrigues e Valdete Francisca Silva; 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 e Janary 

Maranhão Bussman. Os representantes acima, cujos fóruns foram eleitos no último 

Encontro, tomaram posse na presente reunião. A reunião foi iniciada às 14h30min com 

a seguinte pauta: dia 18 - 1.Acolhimento. Chamada dos Membros Titulares com direito 

a voto. 2. Informes regionais. 3. Avaliação do VI ENCONTRO NACIONAL, 

apresentada pelo FOCEPI. Comentários. 4. Eleição da Secretaria e Tesouraria. 5. 

Leitura da última ata e do manifesto. 6. Discussão da Pauta com as entidades parceiras. 

Alinhamento de propostas e ideias. 7. Discussão da pauta com o Senador Paulo Paim. 

Começou-se a reunião com um minuto de silêncio pelo falecimento de Roberto Loyola, 

ex coordenador do FPDPI-BA, e foi sugerida a elaboração de uma Nota de Pesar para 

ser encaminhada à família.  

 

CHAMADA DE TITULARES COM DIREITO A VOTO: 

A seguir, foram apresentados os seguintes titulares com direito a voto: REGIÃO 

NORTE: Terezinha Torres e Luziel Carvalho, REGIÃO NORDESTE – Raphael Castelo 

Branco Carvalho e Maria Emília Rodrigues; REGIÃO SUDESTE Maria Jose Ponciano 

e Jailton Thulher; REGIÃO SUL – José Araujo e Janary Maranhão Bussman. 

Como a pauta foi organizada via e-mail, os presentes resolveram fazer uma inversão,  

passando para sexta-feira os Informes Regionais, que seriam o item 2. Dando 

prosseguimento, passou-se ao item 3. 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO DO VI ENCONTRO NACIONAL. 

Foi feita a apresentação da Avaliação do VI Encontro Nacional pelo representante do 

FOCEPI, Raphael Carvalho.  Foi elaborada uma tabela, com o universo dos formulários 

entregues, no total de 43.  Foram levantados os aspectos quantitativos e qualitativos. Em 

resumo, os pontos que chamaram mais atenção como a questão da alimentação.  Grande 

parte da avaliação foi entre ótimo e bom.  Foram avaliadas a estrutura e a localização do 

evento, o Ato Público, o espaço diferenciado, a dificuldade de acesso à água, a 

localização dos banheiros e praça de alimentação e distanciamento da rede hoteleira. 

Após a apresentação dos resultados, houve manifestação da Coordenação, quando foi 

questionado se o modelo de formulário estava perguntando o que se quer saber; também 

se tratou sobre o resultado apresentado que atingiu menos de um terço do universo 

presente, o que não refletia a totalidade; foi avaliado que o pedido do retorno da 

avaliação é importante, é preciso trabalhar a avaliação desde o início do Encontro.  A 

Coordenação avaliou ainda que o Ato Público foi um Ato restrito, poucas pessoas 

pararam no espaço para participar do Ato. Além disso, foi considerado que a 

universidade escolhida era um local inapropriado para pessoas idosas. Ao mesmo 

tempo, foram colocadas as dificuldades encontradas, sendo considerado que  tudo fazia 

parte do processo de aprendizagem, e que a equipe se deparou  com uma situação 

atípica, em que todos os membros foram trocados. Outro ponto avaliado diz respeito aos 

Participantes em Geral que continuam não compreendendo a dinâmica do Encontro, 

causando questionamentos e situações hostis e combativas. Mais um ponto avaliado, foi 

a questão da indisciplina da plenária que não acatava as orientações da mesa, e pessoas 

participantes falavam ao mesmo tempo, dificultando a comunicação e o processo. A 

partir de um comentário registrado na avaliação escrita, que dizia sobre o tom  

autoritário imposto pela Mesa, foi comentado que a plenária estava muito indisciplinada 

e havia uma incompreensão da situação. Finalizando este momento, também foi 

colocado que estamos num processo de amadurecimento, inclusive criando novos 

Fóruns e que novas formas serão incorporadas ao nosso processo de aprendizagem. O 

representante do FOCEPI informou que os resultados do levantamento serão enviados 

para a Coordnac. 

 

INFORMES DA TESOURARIA 

Antes da Eleição da Tesouraria e Secretaria, foi incluído o item que tratava sobre os 

Informes da Tesouraria que apresentou o Valor em caixa: R$ 7.099,30, dando 

explicações sobre abatimentos que ainda serão realizados, pois será  abatido o valor dos 

biscoitos, comprados por Maria para a reunião com os parceiros: R$ 15,89. Dessa 

forma, ficou em caixa o valor de: R$ 7.083,41.  Posteriormente, foi repassado o valor de 

R$ 1.000,00 ao Fórum do Acre, ficando o saldo de R$ 6.083,41 que  também  foi 

repassado em cheque para o novo Tesoureiro. 

 

ELEIÇÃO DA TESOURARIA E SECRETARIA GERAL 

Seguindo-se a pauta, foi reeleita para a Secretaria Geral, Maria José Ponciano. Para a 

Tesouraria, Maria Emília solicitou tempo até o dia seguinte para responder. Sendo que, 

no último dia de reunião, em virtude de compromissos pessoais, informou que não 

poderia assumir a Tesouraria. Foi indicado José Araújo da Silva para ocupar o cargo de 

Tesouraria. Também foi consenso de que havia necessidade de se preparar novos 

membros para ocupar os cargos do FN. 

 

PAUTA COM O SENADOR PAULO PAIM 

Dando prosseguimento à pauta, foram elaborados os itens que constarão da Pauta com o 

Senador: 

1 – Parabéns pelo transcurso do seu aniversário natalício. 



2 – Agradecimentos pela participação na Palestra Magna do VI Encontro Nacional em 

Fortaleza. 

3 – Construção da Audiência Pública. 

4 – PL 262 – nosso posicionamento. 

5 – Manifestação de nosso posicionamento contrário às MPs 664 e 665 e informação de 

que formaremos uma representação do Fórum Nacional na Audiência Pública que 

discutirá as MP 664 e 665. Foram indicados os três representantes  do FN que ficarão 

nessa Audiência: Terezinha Torres, Luziel Carvalho e Raphael Carvalho. Os demais 

participantes irão para a Reunião no SINAL com os parceiros convidados para a criação 

do Fórum - DF. 

 

TEMA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Sugestões a serem passadas ao Senador Paulo Paim sobre: o tema: "Continuar a Luta 

em Defesa do Estatuto do Idoso: nenhum direito a menos". Sugestão de período: de 

28/05 a 10/06. Sugestão de Convidados para a mesa: Fórum Nacional, FAAP-DF, 

MOSAP, ANFIP e COBAP e do Governo: IPEA. 

 

REUNIÃO DA SOCIEDADE CIVIL EM 19 DE MARÇO DE 2015 

Para a Reunião da Sociedade Civil, em 19 de Março de 2015, foi elaborado o seguinte 

roteiro para apresentação, que seria feita por José Araújo. 

1-APRESENTAÇÃO INICIAL 

-Nome e Instituição dos presentes; 

-Fórum Estadual-nome; 

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA DE 3 REPRESENTANTES DOS FÓRUNS DO: Acre, 

Pará e Fortaleza. 

2-ABERTURA 

Estamos em Brasília para a reunião anual da Coordenação do Fórum Nacional, para 

organização das questões do Fórum Nacional e do VII ENCONTRO NACIONAL que 

ocorrerá no Acre no mês de novembro. 

-Como parte da nossa pauta, este ano, convidamos as instituições da sociedade civil de 

Brasília, com o objetivo de propor a criação do Fórum do Distrito Federal, objeto de 

nossa reunião aqui. Nossa expectativa é sair daqui com uma Comissão Provisória para 

esta finalidade. 

 3-APRESENTAÇÃO DO FÓRUM NACIONAL 

Somos a articulação de fóruns estaduais permanentes, exclusivos da sociedade civil. Um 

espaço público de afirmação da autonomia e fortalecimento da sociedade civil. A 

primeira organização com este modelo a nível nacional, no segmento idoso, o que é o 

nosso diferencial. Os FÓRUNS PERMANENTES têm o papel de exercer o controle 

social e democrático, de viabilizar a atuação da pessoa idosa enquanto protagonista. O 

Fórum Nacional, sendo um espaço exclusivo da sociedade civil, se coloca como um 

lugar INSTITUINTE, onde as demandas do setor se transformam em lutas por direitos e 

políticas públicas. Não temos personalidade jurídica.  Funcionamos sediados por uma 

instituição. Temos uma Carta de Princípios que está sendo distribuída.  Funcionamos 

como um colegiado.  Temos uma Secretaria Geral e uma Tesouraria.  Nossa 

composição é por Região do País e a Região Centro-Oeste é a única região onde não 

existe Fórum Permanente da Sociedade Civil constituído, motivo de estarmos aqui hoje. 

Anualmente realizamos um Encontro Nacional, também propomos audiências públicas 

e outras atividades nacionais e internacionais. 

4-LEITURA DO ROTEIRO DE CRIAÇÃO DE FÓRUNS. 

5--EXPERIÊNCIA DE CADA FÓRUM ESTADUAL PRESENTE. 

6-ABERTURA PARA PERGUNTAS. 



7-PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA COMISSÃO PROVISÓRIA PARA CRIAÇÃO DO 

FÓRUM DO DISTRITO FEDERAL. 

Assim, encerrou-se o dia 18, com toda a pauta vencida. 

 

Dia 19/03/2015 

 

Pauta do dia 19/03, manhã: 

1. Encontro com o Senador Paulo Paim. 

2. Reunião com os convidados de entidades parceiras. 

3. Audiência Pública sobre as MP 664 e 665. 

Pauta do dia 19/03, tarde: 

1. Relato e Avaliação das ações externas do FN. (ponto inserido no momento). 

2. Cumprimento das Deliberações do VI Encontro.  

3. Projeto do VII Encontro no Acre: organização, parceria dos Fóruns Estaduais: 

organização, parceria dos Fóruns Estaduais. 

4. Captação de recursos.  

5. Regulamento do VII Encontro.  

6. Definição de Convidados para o VII Encontro Nacional.(discussão especial). 

Na parte da tarde, iniciamos os trabalhos às 14h, com a inclusão do item sobre o relato e 

a avaliação das ações externas desenvolvidas pela manhã. 

 

RELATO E AVALIAÇÕES DAS AÇÕES EXTERNAS DO FN 

1. RELATO DA REUNIÃO COM O SENADOR PAULO PAIM 

Fomos recebidos, às 08h30min, pela Assessora do Gabinete, no 22º andar do prédio do 

Senado Federal, Sra. Ingrid. Sobre a Audiência Pública fomos notificados de que já 

estava aprovada e marcada a data de 1º de outubro, a qual ratificamos. Também foi 

solicitado que respondêssemos a um questionário dirigido ao Senador, por uma 

reportagem que versava sobre a situação da política pública para pessoa idosa, os 

desafios e a propriedade dos programas de universidades. O FN se posicionou, 

informando que os recursos destinados às Políticas Pública para as Universidades 

Abertas à Terceira Idade não atendem às necessidades deste público. Sobre o PL 262 

solicitamos ao Senador a sua retirada, tendo em vista que não representa os anseios do 

segmento, como também não foi feita nenhuma consulta prévia. A Audiência Pública 

sobre o assunto seria uma  última alternativa, uma vez que era uma questão vazia. Ainda 

foi sugerida, pela Assessoria do Gabinete, a possibilidade dos Conselhos Estaduais 

entrarem no site do Senador para darem sua posição. O Fórum Nacional e os Fóruns 

Estaduais se comprometeram a orientar este processo de consulta ao site, anexando o 

endereço do site do Senado, o PL 262 e o nosso Manifesto.  

Também abordamos sobre os possíveis Convidados para a mesa, apresentando as 

sugestões: Ela nos informou que mantivéssemos contato com o Sr. Augustino que é 

responsável pela organização das audiências públicas.  Também foram apresentados os 

Eixos a serem sugeridos: - necessidade de campanhas a nível nacional divulgando o 

estatuto - responsabilidade do FN; - nenhum direito a menos: as ameaças que 

enfrentamos - responsabilidade FN; - o atual cenário de retiradas de direitos de 

aposentados e pensionistas - responsabilidade  de representantes da COBAP - FAAP-

DF; - a quem interessa o déficit previdenciário? responsabilidade - ANFIP. 

 

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO COM SENADOR PAULO PAIM 
A reunião com a Assessoria do Senador Paulo Paim, Sra. Ingrid, foi considerada 

bastante positiva, tendo cumprido os pontos de pautas e recebidas orientações 

adequadas.  A partir de agora, iremos trabalhar na construção da Audiência Pública. 

 



2. RELATO DA REUNIÃO COM A SOCIEDADE CIVIL 

Toda a pauta foi cumprida e como resultado, foram organizadas duas comissões para 

criação de Fóruns no Distrito Federal e em Goiás. Durante a reunião, um tema 

recorrente foi a questão de que os movimentos e associações não conseguem atingir  às 

pessoas idosas. Todos foram unânimes em buscar atender a esse ideal. Foram instituídas 

duas comissões para tratar sobre a criação dos Fóruns no DF e em Goiás. Como 

resultado, foi criada uma Comissão Provisória para criação do fórum do DF formada 

por: Edison Haubert, do Instituto MOSAP; Margarida Araújo, da ANFIP; João Pimenta, 

da Faap-DF; e Terezinha Rosário, do Sindnap-DF. Além disso, também foi formada 

outra comissão para criação do Fórum de Goiás constituída por: Adriana Silveira, e 

Eleny Lopes, representando a FIEGO.  Além disso, participou também da reunião uma 

representante do Prof. Faleiros, a Sra. Edna, que desenvolve um Projeto com Pessoas 

Idosas, vinculado à Universidade Católica do distrito Federal e ao CNPQ. 

 

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO COM A SOCIEDADE CIVIL 
Os representantes do FN consideraram a Reunião muito positiva, pois estavam 

presentes 20 representantes de entidades convidadas. Foi considerado igualmente como 

ponto positivo a ampliação da mobilização de anos anteriores, sendo sugerido que 

deveremos continuar a manter contatos com as pessoas presentes. Observamos que são 

pessoas compromissadas e temos que alimentar a mobilização. Como ponto negativo, 

foi colocada  a necessidade dos representantes do FN evitarem conversas paralelas 

durante as reuniões. 

 

3. RELATO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DO FN NA 

AUDIÊNCIA MP 664 e 665 

Estiveram presentes Luziel Carvalho, Raphael Carvalho e Terezinha Torres que 

trouxeram as informações e impressões sobre a Audiência. eles informaram que: a 

Audiência foi presidida pelo Senador Paulo Paim; composição da Mesa: o Ministério da 

Previdência Social, representado por Marcelo Siqueira Freitas e o Ministério do 

Trabalho, representado por Manoel Messias. E que o Ministro da Previdência Social fez 

uma fala e saiu. As duas falas seguiram na direção do posicionamento do Senador. E foi 

reiterado que haveria necessidade urgente do governo rever as duas Medidas 

Provisórias, porque da maneira que elas estavam redigidas, o Senador votaria contra as 

medidas. As falas estavam em diálogo aberto e avançados com as Centrais Sindicais 

para sugestões do que querem alterar na Medida Provisória e estarão rediscutindo e 

reapresentando, com nova redação. Participaram mais três Senadores, cujas falas foram 

com unanimidade em relação a serem contra as Medidas Provisórias apresentadas pelo 

Governo. Os nossos representantes na Audiência comentaram sobre a quantidade de 

emendas (800, até o momento) sendo esse fato que mais lhes chamou atenção. 

Confirmaram ainda que haviam aproximadamente 40 pessoas no auditório da CDH. 

 

DIÁLOGO DOS REPRESENTANTES DO FN COM PAIM  

Após a Audiência, os três representantes tiveram um diálogo reservado com o Senador 

Paulo Paim.  Ele declarou que não estava compreendendo o posicionamento com 

referência ao PL 262. Foi colocado que foi ponto de pauta da reunião de hoje pela 

manhã e que nosso posicionamento foi o do arquivamento da matéria.  

Posteriormente aos relatos e avaliação das ações externas, todas consideradas como 

positivas  e importantes para a construção do Fórum Nacional, demos seguimento à 

pauta, iniciando as discussões sobre o Cumprimento das Deliberações do VI Encontro. 

 

 

 



CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO VI ENCONTRO. 

Sobre a proposta de se solicitar a resposta de Ana Amélia Camarano à entrega de nossos 

documentos, quando do Congresso da SBGG no Pará,  houve discussão em função da 

falta de clareza da deliberação e foram colocadas em votação duas propostas: 

1-Aguardar outubro, com 5 votos. 

2-Reiterar contato com Camarano, com 2 votos. 

Dessa forma, o FN decidiu por aguardar a realização da Audiência Pública solicitada 

pelo Senador Paulo Paim, quando será convidado um representante do IPEA, para 

participar da mesa.  

Após leitura e análise das demais deliberações, ressaltou-se que essas já haviam sido 

cumpridas. 

Seguindo a pauta, foram iniciadas as discussões para organização do VII Encontro 

Nacional a ser realizado no Acre. 

 

PROJETO DO VII ENCONTRO NO ACRE 

A seguir, Luziel Carvalho apresentou os pontos já delineados sobre o VII Encontro. 

Local definido será no SESC Rio Branco, que tem Auditório para 180 lugares, com 

recursos de áudio e vídeo e 2 salas para realização de oficinas. 

Alimentação a preço comercial; 

O Fórum Local formou diversas comissões para desenvolver o VII Encontro Nacional, 

entre as quais: - Documentação, atas e registros; - Tesouraria; - Recepção dos 

participantes, desde o aeroporto; - Recepção interna; - Recepção dos palestrantes. 

Algumas informações: 

o Água será disponibilizada e a água do ato público já foi conseguida. 

o Coffee Break ainda está indefinido, tendo apenas 2 garantidos, pela OAB; 

o Sugestões de hospedagem dos participantes e palestrantes - prazo final do mês; 

nesse ponto, foi solicitado pela Coordenação local que cada delegação deverá 

ficar em um mesmo lugar de hospedagem para facilitar os traslados. 

o Traslado; haviam duas vans para traslados por delegações.  Deve haver local e 

horário único por delegação; também os carros particulares estarão 

disponibilizados para horários diferenciados. 

Outras providências já discutidas: 

o Divulgação; 

o Atividades culturais; 

o Arrecadação de recursos; estão fazendo uma rifa para arrecadar R$1.000,00, 

com sorteio previsto para abril. 

o Decoração e ambientação do local – Fecomercio; 

o Ato Público será coordenado por Luziel - Praça do Mercado Velho; 

Também foi informado que estão sendo realizadas reuniões extraordinárias e que Luziel 

será o Coordenador Geral e está solicitando contribuições de cada entidade. 

O período definido para o VII Encontro Nacional será 17, 18 e 19 de novembro de 

2015. 

Luziel solicitou sugestões e projetos anteriores. Houve a sugestão de crownfunding será 

enviado como sugestão. Emília informou que deveria ser feito um projeto para 

encaminhar as solicitações. Ficou de encaminhar o Projeto do III Encontro Nacional que 

ocorreu em Salvador(2011), alertando que a metodologia era diferenciada à época. 

 

REGULAMENTO: 

Seguindo a leitura do Regulamento anterior, foram sendo feitas as devidas alterações. 

Tema do VII ENCONTRO NACIONAL discutido e votado com 6 votos a favor e uma 

declaração de voto: PESSOA IDOSA:  nenhum direito a menos. Foi declarado que 



esse tema propicia um leque de discussões sobre: controle social, protagonismo, 

conselhos, etc. 

Definição de novos valores de inscrições: 

As inscrições dos Fóruns passarão para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).  No 

entanto, o valor das inscrições dos Participantes em Geral foi mantido em R$ 50,00 

(cinquenta reais). Também foi definido o  montante de 50 inscrições para participantes 

em geral a serem feitas no local e 40 inscrições, a serem feitas pela internet. Além disso, 

foi estipulada uma limitação de inscrição pelo site por cada Fórum: 10 inscrições por 

estado. 

Também foi definido que a apresentação dos Fóruns credenciados e em processo de 

credenciamentos será feita em 10 minutos, com a seguinte disposição: 

 

FÓRUNS EM PROCESSO DE 

CREDENCIAMENTO 

 

 ATUAL COORDENAÇÃO 

 DATA DA FUNDAÇÃO 

 OBJETIVOS 

 PERIODICIDADE DAS 

REUNIÕES 

 SISTEMA DE COORDENAÇÃO 

 SISTEMA DE VOTAÇÃO 

 QUEM PARTICIPA 

 PONTUAR AS PRINCIPAIS 

REALIZAÇÕES 

 ARTICULAÇÃO COM OUTROS 

MOVIMENTOS E FÓRUNS 

 

FÓRUNS CREDENCIADOS 

 

 ATUAL COORDENAÇÃO 

 

 PONTUAR AS PRINCIPAIS 

REALIZAÇÕES 

 

 ARTICULAÇÃO COM OUTROS 

MOVIMENTOS E FÓRUNS 

 

 

CONVIDADOS 

Foi proposto por Luziel o convite às autoridades locais: Prefeito e Governador, para 

participarem da Abertura do VII Encontro nacional. Após discussões sobre esta 

proposta, em que foram colocadas posições divergentes e consoantes com o trabalho 

que vem sendo desenvolvido pelo Fórum Nacional, espaço da sociedade civil, foram 

colocadas em votação duas propostas: 1. convidar os representantes governamentais. 2. 

não convidar os representantes governamentais para a Abertura do Encontro Nacional. 

Essas foram colocadas em votação e por 4 votos a favor, com 3 abstenções, foi decidido 

que não deveria haver convite ao Prefeito ou Governador que, entretanto poderão estar 

presentes no Ato Público tendo em vista seu caráter público.  

Foi estipulada uma limitação de inscrição pelo site: 10 inscrições por estado. 

 

RESPONSABILIDADES DOS FÓRUNS 

Bahia: 180 crachás brancos 

Paraná:  180 blocos e canetas  

Rio de Janeiro: 180 pastas adesivadas. 

Pará: doação de  R$100,00.(cem reais). 

Ceará - 180 Certificados 

SUGESTÃO: Na reunião de agosto, deveremos levar uma previsão dos participantes de 

cada Fórum Estadual ou Municipal. 

Cada Fórum Estadual por Região deverá buscar instituições de fóruns de estados ou 

municípios  onde não tem fórum constituído. 

 



PROGRAMAÇÃO DO VII ENCONTRO NACIONAL 

A Programação foi discutida e aprovada conforme abaixo: 

VII ENCONTRO NACIONAL – em Rio Branco-AC 

PROGRAMAÇÃO em construção 

  

16/11/2015 

16h00 - Reunião Coordenação Nacional com organização local 

 

17/11/2015 – 1ª. DIA 

08h00 -  CREDENCIAMENTO 

(Durante o credenciamento se possível café, biscoito e atividade cultural) 

09h00 – ACOLHIMENTO 

Acolhimento pelo anfitrião – Mesa formada por anfitrião, um representante do Fórum 

Nacional e um representante do Fórum Local. 

09h30 - ABERTURA OFICIAL 

- Desfile dos Fóruns com bandeiras de seus estados e fóruns 

- Mesa de Abertura formada pela Coordenação Nacional 

- Discurso de Abertura pelo Fórum _________________ 

11h00 - PALESTRA MAGNA 

- Tema: Pessoa Idosa: Nenhum direito a menos – Fórum ______________________  

              Maria Leitão-Rio Branco_AC 

12h30 - ALMOÇO 

13h50 – DANÇA SENIOR 

14h10 – MESA REDONDA – Fórum _____________________ 

14h20 - Tema: Previdência Social: Nenhum direito a menos! 

        Marcos Barroso-Salvador_BA. 

14h40 - Tema: Estatuto do Idoso: Nenhum direito a menos!  

       Ismael da Cunha-Rio Branco_AC. 

15h00 – Debate sobre os dois temas acima. 

 

16h00 - INTERVALO 

16h30 - APRESENTAÇÃO FÓRUNS CREDENCIADOS AO FÓRUM 

NACIONAL 

COORDENAÇÃO: FÓRUM _____________________ 

18h00 - ATIVIDADE CULTURAL 

18h30 - REUNIÃO COORDENAÇÃO NACIONAL 

  

18/11/2015 – 2ª. DIA 

09h00 - PLENÁRIA DO FÓRUM NACIONAL 

Coordenação: Fóruns ___________________ e  _______________________ 

- Alteração do Regimento Interno do Fórum Nacional 

- Escolha do local do IX Encontro Nacional 

- Leitura das Propostas 

- Leitura das Moções  

09h00 – OFICINA 

Educação Cidadã e Organização Social: Nenhum Direito a Menos  COORDENAÇÃO: 

FÓRUM FPPI-BA E FPPEPI - AC. 

11h30 - ATIVIDADE CULTURAL 

12h00 - ALMOÇO 

14h00 – OFICINA 

Educação Cidadã e Organização Social: Nenhum Direito a Menos 

 COORDENAÇÃO: FÓRUM FPPI-BA E FPPEPI - AC. 



14h00 - PLENARIA FINAL 

Coordenação : – Fóruns _________________ e ___________________ 

- Continuação da Leitura das Propostas e moções 

- Leitura Carta do Acre 

- Informes 

- Fechamento pela Coordenação Nacional. 

18h00 - ATIVIDADE CULTURAL 

18h30 - REUNIÃO COORDENAÇÃO NACIONAL 

 

19/11/2015 – 3ª. DIA 

Ato público na parte da manhã 

Além disso, para finalizar as discussões sobre o VII Encontro Nacional, decidiu-se que 

o conteúdo da Plenária do Fórum Nacional será debatido na reunião de Agosto. Como 

não conseguimos concluir todos os itens pautados sobre o VII Encontro Nacional, e o 

horário combinado já estava extrapolado, resolvemos passar os demais itens que 

faltaram ser discutidos para o dia seguinte, alterando a pauta inicial. 

 

Dia 20/03/2015 

No dia 20, houve a necessidade de se ampliar a pauta com os assuntos que não foram 

discutidos no dia anterior. 

Pauta: 

1. Discussão sobre a Audiência Pública e parcerias 

2. Debate sobre o texto de Terezinha Torres.  

3. Conferências /CNDI. 

A esses itens, acrescentou-se: finalização das discussões sobre o Regulamento; 

repasse financeiro do FN ao Fórum Local, responsável pelo Encontro Nacional; 

definição da Reunião da CoordNac em agosto; sugestões para captação de recursos 

para os Encontros e Fóruns. 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO do artigo 18: 

Foi apresentada a seguinte proposta de redação para o artigo 18: 

“O presente Regimento somente poderá sofrer emendas por propostas apresentadas pela 

Coordenação de fóruns estaduais credenciados ao fórum nacional, devidamente 

aprovadas em plenária do respectivo Fórum ou pela Coordenação Nacional aprovadas 

em plenária do Fórum Nacional  por  maioria simples.” 

Será levado, ainda,  para discussão de agosto, inclusão de artigos referentes a: previsão 

de extinção do FN e previsão de existência de regulamento. Também foi levantada a 

necessidade de renumeração dos artigos no Regimento Interno para votação em 

Plenária. Em seguida, passou-se a discutir sobre o repasse financeiro que o FN fará ao 

Fórum local.  

 

REPASSE FINANCEIRO DO FN AO FÓRUM LOCAL 

Sobre repasses financeiros do FN ao Fórum Local para o atual Encontro e demais, 

foram discutidos e aprovados os seguintes percentuais: 

 

PROPOSTA APROVADA: 

50% das inscrições dos participantes em geral, mais um repasse de mil reais sem 

devolução e sem necessidade de prestação de contas. O representante do Fórum assinará 

um recibo de recebimento desse valor a ser anexado no balancete financeiro do FN. 

Para a execução da proposta aprovada, há a seguinte previsão de receita do VII 

Encontro Nacional no Acre: 



Inscrição de fóruns credenciados ao FN (R$150,00 cada X 7 fóruns): R$ 1.050,00 

Inscrição local para participantes em geral (R$50,00 cada X 50 inscrições): R$ 2. 

500,00 

Inscrição site para participantes em geral (R$50,00 cada X 40 inscrições): R$ 2. 000,00. 

Dessa Receita Total, será repassado o valor correspondente a 50% das inscrições dos 

participantes em geral, bem como um valor fixo de R$ 1.000,00. Assim, a previsão total 

de Repasse de recursos para o Fórum Local será R$ 3.775,00, com o seguinte cálculo: 

R$ 5.550,00/2= R$ 2.775,00 + R$ 1.000,00 = R$ 3.775,00. 

 

REUNIÃO DE AGOSTO 

Ficou definido que a Reunião da CN ocorrerá de 12 a 14 de agosto. Local: sede do  

SINDICATO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E SOLDADOS DA 

BORRACHA DO ESTADO DO ACRE - SIACRE - Rua Rio de Janeiro 1528, - 

Floresta - Rio Branco - Acre, com possibilidades ainda de ser realizada no SESC, local 

do Encontro, para facilitar a visitação técnica e observação desse espaço. 

Ainda nas discussões sobre o tema, houve uma proposta de ser formada uma Comissão 

de representantes da CN, para realizar a reunião da CN em agosto; no entanto, após 

ponderações, foi aprovada a continuidade do atual sistema, que é a participação de todos 

os membros da CN em suas reuniões periódicas, sendo que já confirmaram participação 

na referida reunião, os seguintes membros presentes: Maria José - RJ; Delfina – RJ;  

Raphael – CE; Emilia e/ou Valdete – BA (informaram que se não estiverem as duas, 

uma representação do Fórum da Bahia se fará presente).  Rosely e Jailton – RJ e Araujo 

– PR ainda não confirmaram.  O Fórum do Paraná envidará esforços para enviar alguma 

representação. 

 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Foi discutida a proposta de se utilizar CNPJ de entidade já existente no Fórum local ou 

criar uma ONG para captar recursos para as necessidades dos Fóruns. Nesse ponto, não 

houve necessidade de votação, mas ponderações. 

Sobre o Fórum Nacional foram discutidas propostas e ideias que precisam ser mais 

amadurecidas. Sobre os Fóruns Estaduais, ficou decidido que devem captar recursos 

para sua manutenção, fortalecimento e participação de seus membros nas atividades do 

Fórum Nacional e realização dos Encontros.  

 

CONFERÊNCIAS - CNDI 

Após discussão da proposta apontada por Araújo, inclusive enviada por e-mail com a 

respectiva documentação, ficou decidido que a Secretaria Executiva deverá encaminhar 

consulta ao CNDI com cópia para SDH, com o seguinte conteúdo: Consulta sobre o 

preenchimento da 14ª vaga da sociedade civil que não consta da publicação do Diário 

Oficial nº 16, sexta-feira, 23 de janeiro de 2015. Caso tenha sido preenchido, 

solicitamos cópia do Edital e publicação no Diário Oficial do preenchimento de tal 

vaga. Caso ainda não tenha sido preenchido, solicitamos informações sobre o Edital de 

convocação da eleição. 

 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL -  

Após comentários sobre a Conferência Nacional deste ano, ficou decidido que a 

Secretaria Executiva deverá fazer solicitação de espaço para realização de uma Roda de 

Conversa na IV  Conferencia Nacional à Comissão da Conferência Nacional ao CNDI, 

objetivando discutir a construção do Fórum Nacional, na perspectiva do  controle social 

e com reais possibilidade de empoderamento da pessoa idosa, conforme já ocorreu nas 

Conferências anteriores. 



 

 

INFORMES REGIONAIS 

Neste item, os representantes do Fóruns locais apresentaram alguns pontos para 

conhecimento e informações sobre atividades realizadas pelo respectivo Fórum: 

FPDPI-BA 

Na Bahia há problemas gravíssimos, a Secretaria de Justiça e o Conselho ficaram sem 

lugar e sem espaço, por conta de um incêndio em suas instalações no ano passado.  O 

Conselho Estadual está funcionando provisoriamente na ASAPREV-BA. No novo 

Governo, houve alterações administrativas, e a Secretaria de Justiça foi extinta, 

juntando-se com a de Assistência Social  novamente.  Continuação da luta pela 

regulamentação da Política Estadual para a Pessoa Idosa. Também continuidade dos 

esforços para reestruturação do CEI-Bahia. Elaboração de uma Agenda de ações do 

Fórum. 

Sobre as Conferências, não tem muitas informações, mas foram ouvidos comentários 

que estão sendo apresentadas dificuldades de recursos. Também foi informado que o 

Encontro Estadual do FPDPI-BA, em agosto, será em Feira de Santana, como forma de 

tentar  a criação de Fóruns Municipais. 

FPPI-PR 

No Paraná foi feita reunião com os candidatos, comemorou o 15 de junho e 1º de 

outubro, além das reuniões mensais com plenárias. Articulou a eleição de membros do 

FPPI para o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Curitiba, Região 

Metropolitana e Litoral e Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. 

FPPEPI, AC 

O representante do Fórum Acre informou que houve a garantia de indenização de 11 mil 

soldado da borracha e pensionistas vivos. Bem como a efetivação da emenda 

constitucional 78/2014 que garante o recebimento de 25 mil reais  para cada soldado da 

borracha vivo e pensionista.  O Fórum se insere diretamente em algumas atividades e 

comemorações entre as quais: o dia de combate à violência, 1º de outubro com o 

Conselho Municipal e Estadual realizando um ato mais volumoso no horto florestal.  As 

atenções no momento estão voltadas à realização do VII Encontro, já adiantados. 

Solicitação de auxílio na formatação do texto-base da Conferência que não foi 

disponibilizado pela SDH/CNDI. 

FórumPNEI - RJ 

No Rio de Janeiro, estão sendo realizadas as reuniões ordinárias, com os trabalhos de 

debates, estamos buscando locais para o Encontro do Rio de Janeiro e buscando 

recursos.  Estamos organizando a Pré-Conferência Estadual, quando elegeremos 3 

delegados para a etapa estadual e nacional.  Estamos trabalhando na capacitação política 

dos membros, discussão de conjuntura e organizando reuniões descentralizadas por 

região de estado.  Fizemos caminhada e banca no dia do idoso em conjunto com o 

CEDEPI.  O Fórum apoia as atividades da ANG.   

FOCEPI- CE 

Em Fortaleza, terá a Conferência Municipal que será em 23 e 24 de abril. Tivemos um 

Ato na Praça do Ferreira no 15 de junho, juntamente com os Conselhos Municipal e 

Estadual, bem como a OAB. Realizamos também, como todo ano, a caminhada alusiva 

ao 1º de outubro. Estamos num momento de avaliação do Encontro Nacional e 

rearticulação do FOCEPI, de modo que estamos agilizando o agendamento de visitas a 

algumas instituições que compuseram o Fórum e se distanciaram. Possível realização de 

uma Pré-Conferência com o tema da Conferência Nacional. 

 

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL 



Na avaliação da reunião da Coordenação Nacional de março deste ano, foi colocado que 

as reuniões poderiam ter sido mais proveitosas, no sentido de muitos representantes que 

falavam ao mesmo tempo e não aguardavam sua vez se falar. Com isso,  em alguns 

momentos, tornou-se cansativo. Entretanto, vale salientar que cumprimos a pauta, 

cumprimos as agendas externas de forma exitosa e avançamos na construção do Fórum 

Nacional.Tudo isso potencializa os Fórum locais. No entanto, precisamos estar mais 

atentos à questão de objetividade de alguns pontos a serem discutidos, devendo ser 

observada essa objetivação, evitando-se repetição desnecessárias. Entretanto, salienta-se 

que ao final dos trabalhos, percebemos que foi necessário o debate, mesmo com as 

repetições e dificuldades de sermos mais objetivos. 

Também, no curto espaço de tempo, conseguimos alinhavar o VII Encontro, que apesar 

de nas discussões ocorrerem momentos tensos, alguns necessários e outros 

desnecessários, o VII Encontro Nacional já se configurava com alguns desafios, 

incluindo-se a própria programação. Ficou visível que saímos com o sentimento do 

dever cumprido, e com a consciência da importância dos encontros da Coordenação 

para a existência dos Fórum Nacional e Fóruns locais. Tudo foi um aprendizado.  

Ao final da avaliação, Emília ponderou que em algum momento dos encontros da 

Coordenação devemos propor um tempo para discutir sobre algum texto ou ler para 

traçar uma discussão mais teórica. Trouxe uma sugestão para se iniciar esta proposta 

com uma leitura do texto de Terezinha Torres encaminhado à CoordNac.  

 

PARA REUNIÃO DE AGOSTO: 

 discussão sobre a formatação de um instrumento de avaliação que deverá ir 

sendo trabalhado pela Coordnac. 

 formatação de ações nacionais conjuntas com os Fóruns Estaduais que poderão 

ser feitas de forma regionalizada. 

 revisão do Regimento Interno, com a inclusão de artigos referentes a: previsão 

de extinção e previsão de existência de regulamento 

 previsão de participantes de cada Fórum Estadual a ser levada por seu 

representante. 

 

PROPOSTAS 

Na reunião da Coordnac, sobre a PEC 555, foi sugerido que fosse realizado um trabalho 

em cada Estado, de conversa com os parlamentares e inserção nas lutas coletivas sobre 

o tema e manifestações em nome do Fórum. 

Foi solicitado sugestões e projetos de encontros anteriores por Luziel. O Paraná já fez a 

contribuição com toda a documentação usada no V Encontro em Curitiba. 

Foi ponderado que em algum momento dos encontros da Coordenação, temos que ter 

um tempo para discutir, ler para traçar uma discussão mais teórica. 

 

Brasília, 20 de março de 2015. 

 

COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA 

SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 

 


