
 
FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL PELOS 

DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 

ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE 16, 17 E 18 DE 

MARÇO DE 2016. 

 

Dia 16/03/2016 

 

Nos dias 16, 17 e 18 de março de 2016, na CASA DE RETIROS ASSUNPÇÃO, 

situada na av. L2 Norte 611 modulo E – SGAN, 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 Permanente da Política Estadual da Pessoa Idosa do Acre - 

FPPEPI, da REGIÃO NORTE (ACRE): Luziel Carvalho e Tupinambás de Santana de 

Oliveira Lima; 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 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, Delfina Maria Simões e Rosely Lorenzato; representando o Fórum 

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

e Gilson Fernando Gomy Ribeiro. Justificou ausência a representante do Fórum do 

Pará, Terezinha Torres; A reunião foi iniciada às 10h30min, coordenada por Gilson 

Fernando, com a seguinte pauta: 1 - Acolhimento. Chamada dos Membros Titulares 

com direito a voto 2 - Avaliação do VII ENCONTRO NACIONAL; 3 - Leitura da 

última Ata; 4 - Discussão da Pauta DA REUNIÃO COM A SOCIEDADE CIVIL; 5 - 

Cumprimento das Deliberações do VII Encontro; 6 - Projeto do VIII Encontro no Rio 

de Janeiro: organização, parceria dos Fóruns Estaduais: organização, parceria dos 

Fóruns Estaduais; 7 - Captação de recursos; 8 - REUNIÃO COM A SOCIEDADE 

CIVIL; 9 - Avaliação da Reunião com a sociedade civil; 10 - Regulamento do VIII 

Encontro; 11 - Discussão Teórica; 12 - Convenção Inter Americana/Auditoria da 

Dívida; 13 - Conferências / CNDI/PLS 262/2014; 14 - Informes Regionais; 15 – 

Avaliação. 

 

1.CHAMADA DE TITULARES COM DIREITO A VOTO:  

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

NORTE: Luziel Carvalho, REGIÃO NORDESTE – Raphael Castelo Branco Carvalho e 

Maria Emília Rodrigues; REGIÃO SUDESTE Maria Jose Ponciano e Rosely Reis; 

REGIÃO SUL – José Araujo e Gilson Fernando Gomy Ribeiro. 

 

2. Avaliação do VII ENCONTRO NACIONAL 

A avaliação foi apresentada pelo Fórum do Acre, tendo predominado o sentimento de 

que superou as expectativas e o levantamento foi entregue à Coordnac. A avaliação da 

Coordnac do referido Encontro ocorreu no último dia do Encontro Nacional. Discutiu-

se que a previsão de participantes será o mais próximo possível do que ocorre em cada 

Estado para não haver expectativas distante do real.  Foram feitos comentários sobre o 

quantitativo de presentes, que poderia ser maior, e da estrutura do Encontro.   



3. Leitura da última Ata .  Foi feita a leitura da Ata do VII ENCONTRO NACIONAL 

por Gilson.  Foram feitos, por Luziel, acertos de nomes incompletos. 

 

4 - Discussão da Pauta DA REUNIÃO COM A SOCIEDADE CIVIL 

Foi discutida e elaborada a seguinte pauta para a reunião do dia 17/3: 

 

ROTEIRO DA REUNIÃO DA SOCIEDADE CIVIL EM 17 DE MARÇO DE 2016 

1-APRESENTAÇÃO INICIAL 

-Nome e Instituição dos presentes; 

-Fórum Estadual-nome; 

2-APRESENTAÇÃO DO FÓRUM NACIONAL – Maria Ponciano 

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

Os FÓRUNS PERMANENTE estão constituídos em atualmente em 5 (cinco) estados 

da federação.  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. Já estamos no VIII Encontro Nacional que será realizado 

este ano no Rio de Janeiro, o VII Encontro foi realizado no estado do Acre.   

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.  Além de realizarmos 

anualmente um Encontro Nacional, também propomos audiências públicas e outras 

atividades nacionais e internacionais através de nossos parceiros da América Latina e 

Caribe.. 

3-OBJETIVO DA REUNIÃO – Maria Ponciano 

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

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

ocorrerá no Rio de Janeiro 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 hoje.  

Já tivemos aqui presentes no ano passado e, embora não tenhamos ainda logrado 

construir o Fórum do DF, conseguimos importante interlocução com representantes do 

Estado de Goiás. 

4-APRESENTAÇÃO ROTEIRO DE CRIAÇÃO DE FÓRUNS – Maria Emília 

6-MANIFESTAÇÃO DOS PRESENTES - inscrições 

7-ENCERRAMENTO 

 

5 - Cumprimento das Deliberações do VII Encontro 

Sobre a proposta de filiação a CORV, no decorrer da IV Asemblea Nacional, ocorrida 

no Chile, em dezembro último, foi explicado que o Fórum Nacional já faz parte do 

CORV, em função da longa parceria que desenvolvemos.  Entretanto, não existe uma 

inscrição formal para entidades, uma vez que o CORV ainda está discutindo sua Carta 

de Princípios. 

Sobre a moção aprovada, foi encaminhada ao Ministério do Trabalho através do site. 

 

6. Projeto do VIII Encontro no Rio de Janeiro: organização, parceria dos Fóruns 

Estaduais: organização, parceria dos Fóruns Estaduais  

 

A Programação foi discutida e aprovada conforme abaixo, sendo que foi apresentado 

pelo Fórum Local a data de 18 a 20/11, com o Ato Público no início do segundo dia, 

tendo sido proposto que se pensasse na data de 17 a 19/11, como Ato Público no final. 

O local já foi escolhido, a ABANERJ, em Jacarepaguá, com 85 acomodações em 

quartos triplos, tendo acomodações adicionais na AEC, em local próximo, sendo 

disponibilizado transporte.   

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



A hospedagem sairá a 200 reais a diária, por pessoa, com café da manhã, lanche manhã, 

almoço, lanche tarde e ceia. 

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

haverá traslado de ida e volta 

Foi solicitado apoio à Prefeitura, que dará suporte ao Ato Público com atividades 

culturais, tenda e estatuto do idoso. 

 

PROJETO DO VII ENCONTRO NO ACRE 

 

VIII ENCONTRO NACIONAL – em Rio de Janeiro - RJ 

PROGRAMAÇÃO em construção 

 16/11/2016 

16h00 - Reunião Coordenação Nacional com Comissão Local. 
 

17/11/2016 – 1ª. DIA 

14h00 - CREDENCIAMENTO 
 

17h00 - ABERTURA OFICIAL 

- Desfile dos Fóruns com bandeiras de seus estados e fóruns 

- Mesa de Abertura formada pela Coordenação Nacional 

- Discurso de Abertura pelo Fórum RIO DE JANEIRO 

PALESTRA MAGNA 

- Tema: A Previdência Social Que Queremos: nenhum direito a menos!  

Palestrante: 

 Fórum ______________________           

20h00 – JANTAR DANÇANTE 

21h00 - REUNIÃO COORDENAÇÃO NACIONAL 

21h00 – APRESENTAÇÃO CULTURAL 
 

18/11/2016 – 2ª. DIA 

09h00 – MESA REDONDA – Fórum _____________________ 

09h20 - Tema: Previdência Social: uma redistribuição de renda! 

        Vicente Faleiros - DF 

09h40 - Tema: Tempo de Aposentadoria para Mulheres: uma conquista histórica!  

       Movimento Mulheres. 

10h00 – Debate. 

10h30 - INTERVALO 

11h00 - APRESENTAÇÃO FÓRUNS CREDENCIADOS AO FÓRUM 

NACIONAL 

COORDENAÇÃO: FÓRUM _____________________ 

 12h00 – ALMOÇO 

13h00 – DANÇA SENIOR 

13h10min - PLENÁRIA DO FÓRUM NACIONAL 

Coordenação: Fóruns ___________________ e _______________________ 

- Escolha do local do X Encontro Nacional 

- Leitura das Propostas 

- Leitura das Moções  

13h10 – OFICINA 

SEM REFORMA NA PREVIDÊNCIA  

COORDENAÇÃO:  

18h00 - PLENARIA FINAL 

Coordenação : – Fóruns _________________  

- Leitura das Propostas e moções 

- Leitura Carta do Rio de Janeiro II 

- Informes 



- Fechamento pela Coordenação Nacional. 

19h00 – JANTAR 

20h00 - ATIVIDADE CULTURAL 

20h00 - REUNIÃO COORDENAÇÃO NACIONAL 
 

19/11/2015 – 3ª. DIA 

8h00 - Ato público no Calçadão de Copacabana 

14h00 - ALMOÇO 

 

DISCUSSÕES E VOTAÇÕES SOBRE O VIII ENCONTRO NACIONAL: 

PROPOSTAS DE CONVIDADOS PARA PALESTRA MAGNA:  

 

ANFIP 

Denise Gentil – UFRJ; 

José Miguel Pendrão – Escola Politécnica 

 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL: 

Elaborar vídeo do Fórum Nacional contendo uma retrospectiva - Fazer para agosto, para 

vender. 

 

FORUM NACIONAL se responsabiliza pelo pagamento da passagem, hospedagem e 

traslado do prof. Vicente Faleiros, caso o mesmo seja confirmado palestrante. 

 

A reunião da Coordenação Nacional ocorrerá na noite do último dia, em 18/11.  Após o 

Ato Público não haverá reunião da Coordenação. 

 

Foi lembrado a necessidade de comunicar aos Fóruns ausentes sobre a consequência de 

ausência em 2 Encontros consecutivos, citando o artigo do Regimento Interno do Fórum 

Nacional. 

 

Data próxima reunião: 

Foi votado os dias de 21, 22 e 23 de julho, em função do calendário das Olimpíadas. 

 

7.  CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Neste ponto, foram apresentadas as possibilidades de captação de recursos que o 

FórumPNEIRJ estava se empenhando.  Havia uma previsão de orçamento de 50 mil 

reais sendo que 20 mil eram de recursos próprios do Fórum e 30 mil seriam solicitados 

ao Banco Itaú e outras instituições.  Deste total, 15 mil seria destinado para alimentação, 

diminuindo o valor da diária de cada participante.  Caso não haja sucesso na captação, o 

valor da diária se mantém em 200 reais.   

Também está sendo solicitado apoio à Prefeitura do Rio de Janeiro que irá 

disponibilizar material de escritório e gráfica, além de suporte no Ato Público. 

O Fórum do RJ tem uma previsão de 20 mil reais de recursos próprios oriundos de 3 

cestas da beleza, 1 cesta de natal, Encontro de Danças com Idosos, contribuições de 

instituições e repasse do FN. 

 

INFORMES DA TESOURARIA 

A Tesouraria que apresentou o valor em caixa: R$ 8.079,94, em 24/02/2016, conforme 

consta nas planilhas detalhadas entregues à Secretaria Geral. 

O valor de R$ 1.000,00 será repassado para o FórumPNEIRJ, executor do VIII 

Encontro Nacional, mediante envio de conta corrente pela coordnac.  Posteriormente 

serão repassados os 50% do valor das inscrições. 

 



RESPONSABILIDADES DOS FÓRUNS (discutido posteriormente, através de 

mensagens) 

Bahia: 120 crachás brancos 

Paraná: 120 blocos e canetas  

Rio de Janeiro: 120 pastas adesivadas. 

Ceará - 120 Certificados 

Acre - banner 

SUGESTÃO: Na medida do possível, os itens devem ser trazidos na reunião de agosto.  

 

 

Dia 17/03/2016 

 

8. RELATO DA REUNIÃO COM A SOCIEDADE CIVIL 

Ocorreu a reunião com a Sociedade Civil no dia 17/3, no Auditório do Sinal-DF, 

estando presentes a Coordenação Nacional, Francinaid Miguel, representante do 

SINDNAP-DF, do Prof. Vicente Faleiros, representante do setor de Gerontologia da 

UNB e Naelson Ferreira, representante da UNEPE, de Mato Grosso do Sul. Presentes, 

ainda Belsito do Sinal RJ e Jorge Tancredo do Sitrasef-RJ. 

Foi feita a apresentação dos presentes, do FN, apresentado o roteiro de Formação de 

novos fóruns e distribuídos os documentos do FN.  

Toda a pauta foi cumprida, e encerrou-se a reunião com o firme propósito de avanço na 

criação de fóruns da sociedade civil na Região.  Belsito, do Sinal RJ, abre a discussão 

relatando a realidade de Brasília, uma cidade de funcionários públicos e da dificuldade 

de organização e de se chegar ao idoso da base, o que foi referendado pelos presentes, e 

foi consenso que este fato reforça a necessidade da existência de um fórum na região, 

carente de políticas públicas, abrigamentos e atenção domiciliar, segundo Prof. Faleiros.   

A Ata será encaminhada a todos os presentes. 

 

 

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO COM A SOCIEDADE CIVIL 
Os representantes do FN manifestaram-se entusiasmados com a reunião, considerada de 

melhor qualidade do que a do ano anterior, que, embora com menor número de 

participantes, haviam prenúncios de que seria atingido o o objetivo proposto de criar o 

Fórum do DF e Mato Grosso do Sul, incluindo o de Goiás, presente no ano anterior, 

mas que mandou justificativa manifestando o desejo dessa construção.   

Foi sugerido esforço no sentido de se trazer as entidades nacionais que os membros do 

Fórum tem contato.   

A metodologia foi considerada excelente, as exposições boas, tendo sido enfatizado que 

devemos evitar a reprodução de lógica patriarcal que esta no imaginário de homem e 

mulheres, bem como deveríamos nos policiar para evitar os alongamentos nas 

apresentações, fora do proposto pelo coletivo.  

A Presença de Belsito, Presidente do sinal RJ e Tancredo, do Sintrasef RJ enriqueceram 

a reunião. 

 

 

10.  REGULAMENTO DO VIII ENCONTRO 

Foi discutido o Regulamento do VIII ENCONTRO NACIONAL, tendo sido alterados 

os seguintes itens: 

Data: proposta de alteração para 17 a 19/11 

Tema: A PREVIDENCIA SOCIAL QUE QUEREMOS: nenhum direito a menos! 

Valores de inscrições: 

As inscrições dos Fóruns continuam no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).  O 

valor das inscrições dos Participantes em Geral foi mantido em R$ 50,00 (cinquenta 

reais). Também foi mantido 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 

mantida a 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 mesma 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 

 

 

Dia 18/03/2016 

 

11.DISCUSSÃO TEORICA 

Sobre o ponto, foram dados os seguintes informes: 

 

CEARÁ –Foi informado que o FOCEPI mudou sua formatação e estão privilegiando a 

formação política, numa periodicidade de 2 em 2 meses.  Estão sendo estudados 2 

textos: Desafios do Controle Social na Atualidade e Todos Seremos Gerontologos. Foi 

trazida ainda a proposta de trabalhar mais um texto sobre as reformas e contrarreformas 

da Previdência Social em 2015, de Fabio Zanbicte Ibraim, que seria disponibilizado.   

 

RIO DE JANEIRO – Foi apresentado o estudo do texto: Desafios do Controle Social 

na Atualidade, de Maria Inês Bravo, em que são discutidos 3 teóricos na relação 

sociedade civil x governo: Althusser, Habermas e Gramsci.  As discussões ocorrem 

desde outubro e haverá um debate no próximo dia 29 de março.  A proposta é que cada 

ação do fórum e do conselho seja classificado em um dos três teóricos, como exercício e 

estímulo para o estudo. 

 

ACRE – Estão exercitando onde podem utilizar a teoria e a discussão para implementar 

o que se constitui o nosso objetivo.   

 

BAHIA –Estão trabalhando parte do texto do Banco Mundial e o texto Todos Seremos 

Gerontólogos, que trazem temas importantes Também estão estudando o texto A Era 

Reformista. São 3 textos, estão formando subgrupos responsáveis por cada texto e 

organizando sínteses com alguns questionamentos.  A ideia é criar um grupo de estudos 

mais livre, sem a vinculação com a reunião do Fórum. Ocorrem sempre a última 

segunda feira, e já foi feito o levantamento de pontos de discussão.   

 

PARANÁ – Estão pensando na articulação dos estudos, o que está sob a 

responsabilidade de Leila. 

 

 



12. CONVENÇÃO INTERAMERICANA/AUDITORIA DA DÍVIDA 

Sobre a convenção Interamericana foi discutido que sua importância no Brasil seria a 

possibilidade de denunciar às instancias internacionais o não cumprimento de suas 

diretrizes. 

Foi decidido solicitar á SDH/CNDI qual a situação da Convenção Interamericana no 

Brasil, se já foi ao Congresso Nacional para ser ratificada 

Simultaneamente, solicitar apoio e orientação ao Senador Paulo Paim sobre os 

encaminhamentos para a questão. 

 

Sobre a AUDITORIA DA DÍVIDA, foi considerado importante os Fóruns Estaduais e o 

Fórum Nacional acompanhar, bem como solicitar informações ao movimento através do 

site www.auditoriacidadã.org.br.  Referido site contem bastante informação didática 

sobre a questão da auditoria da dívida. 

 

13. CONFERÊNCIAS / CNDI/PLS 262/2014 

CONFERÊNCIA NACIONAL -  

Ficou decidido que a Secretaria Executiva deverá reiterar 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. 

 

Sobre o PLS 262/2014, foram dados os informes dos últimos acontecimentos, já 

disponibilizado pela rede e a posição do Fórum Nacional é de manter o posicionamento 

contrário, mas não discutir a questão fora do espaço da Conferência Nacional, conforme 

posicionamento já levado ao Senador Paulo Paim e a Promotora Yélena. 

 

14. INFORMES REGIONAIS 

Ocorreu no início da reunião da sociedade civil, no auditório do Sinal-DF, enquanto se 

aguardava os convidados. 

 

ACRE – Desenvolvendo ações em parceria com os Conselhos Municipal e Estadual.  

Fizeram a eleição, que é feita pelo Fórum.  Estão trabalhando para consolidar os fóruns 

municipais. 

 

BAHIA – Aniversário do Fórum e organizando palestras do VI Encontro.  Trabalho 

para constituir fóruns municipais com reuniões itinerantes em entidades 

 

CEARÁ – O Fórum tem concentrado energias na realização de visitas institucionais às 

entidades com atuação com a pessoa idosa no Estado. A ideia é que se possa agregar 

mais e novas instituições e, assim, fortalecer o Fórum e a luta pela pessoa idosa no 

Ceará. No presente mês, se discute os encaminhamentos necessários para a eleição da 

Sociedade Civil no Conselho Estadual. Por último, o FOCEPI tem buscado aprimorar a 

discussão e a formação política de seus participantes, seguindo diretriz do Fórum 

Nacional. 

 

PARANÁ – Atuando com os Conselhos e reforçando as entidades credenciadas. 

 

RIO DE JANEIRO – Houve mudança da gestão, assumindo a coordenação Maria 

Ponciano.  O calendário em curso engloba debate sobre a discussão teórica, duas 

reuniões descentralizadas em outros municípios, mobilização 

#QueroMeuônibusdeVolta, contra a racionalização de linhas de ônibus em curso, 

organização do 15 de junho e organização do VIII Encontro Nacional. A gestão atual do 

Conselho Estadual é da sociedade civil, tendo sido eleita Rosely para Presidente. 

http://www.auditoriacidadã.org.br/


 

 

15. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da reunião da CN foi considerada positiva, uma das melhores reuniões, a 

pauta foi vencida, havendo necessidade de que os membros sejam mais disciplinados no 

que se refere a horários e ordem das falas. Entretanto, houve um maior entrosamento, 

mais objetivos, indicando amadurecimento.  A discussão teórica nos faz avançar 

bastante, bem como questão do patriarcado. Foi uma reunião que nos faz levar a 

experiência para os movimentos dos estados. 

 

 

 

 

Brasília, 18 de março de 2016. 

 

COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA 

SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 


