
 
FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS 

DA PESSOA IDOSA 

 
ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2017. 

 

Dia 15/03/2017 

 

Nos dias 15, 16 e 17 de março de 2017, no INSTITUTO RELIGIOSO DAS IRMÃS 

SALESIANAS DOS SAGRADOS CORAÇÕES, situado no SGAN 911 – md-C – ASA 

NORTE -Brasília – DF, 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 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, Valdete Francisca e 

Maria Angélica Barbosa; 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, Rosely Lorenzato e Carlos Castilho; representando o 

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

Silva.  Justificaram ausência a representante do Fórum do Acre, Ruth Souza e do Ceará, 

Maria Aila de Souza.  Presentes ainda, Terezinha Torres do Fórum do Pará e, do Fórum do 

Amazonas, Valcylene Oliveira Souza, Coordenadora do Fórum e Maria Rosilene de Paiva 

Gualberto, vice-Coordenadora. 

 A reunião foi iniciada às 14h30min, coordenada por Maria Ponciano, conforme a pauta.   

 

1. REUNIÃO COM O SENADOR PAULO PAIM 

Em virtude de Agenda do Senador, a reunião foi marcada para 14.30 do dia 15/3, no 

cafezinho do Plenário do Senado. A pauta constou de: 1- Parabenizar pela luta na Reforma da 

Previdência; 2 – Colocar-nos à disposição para o que fosse necessário; 3 – Convidar para 

Audiência Pública no X ENCONTRO NACIONAL, em Brasília, em 19 de novembro de 

2018, o que foi prontamente aceito; 4 – Foi entregue a Carta do Rio de Janeiro II, que o 

Senador se comprometeu de ler em plenário; 5 – Breve relato da situação do Abrigo Cristo 

Redentor no Rio de Janeiro; 6 – Outros Informes. 

 

2. CHAMADA DE TITULARES COM DIREITO A VOTO:  

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

– Raphael Castelo Branco Carvalho e Lúcia Guedes; REGIÃO SUDESTE Maria José 

Ponciano e Rosely Reis; REGIÃO SUL – José Araujo. As representantes do Fórum do 

Amazonas fizeram uma breve apresentação. 

 

3. INDICAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL E TESOUREIRO 

Foi discutida a indicação, apresentadas as atribuições, tendo sido reconduzidos ao cargo de 

Secretário Geral, Maria José Ponciano, e de Tesoureiro, José Araujo. 

 

4. AVALIAÇÃO DO VIII ENCONTRO NACIONAL 

O levantamento das avaliações do VIII Encontro foi apresentado pelo Fórum Pneirj, tendo 

predominado o sentimento de que foi um excelente Encontro, sendo ressaltados alguns 

declives na questão de acessibilidade. A avaliação da Coordnac do referido Encontro já havia 

ocorrido no último dia do Encontro Nacional.  

 



5. Leitura da última Ata.  Foi feita a leitura da Ata do VIII ENCONTRO NACIONAL. 

 

Dia 16/03/2017 

 

6. REUNIÃO NA SECRETARIA DIREITOS HUMANOS/CNDI 

Ocorreu a reunião no dia 16 de março às 10.15, com a presença do Embaixador Sílvio 

Albuquerque, Ana Lúcia, Coordenadora do CNDI e o Coordenador da Política da Pessoa 

Idosa, Sérgio Nascimento e Wellington Amadeu, Assessor Parlamentar da Secretaria de 

Direitos Humanos, sendo tratados os seguintes pontos: 

a – Secretaria Pessoa Idosa/ Políticas Públicas 

A Secretaria encontrava-se, presentemente, em situação de mudança de estrutura com 

consequentes mudanças, o que impedia que o Embaixador Silvio de Albuquerque, Secretário 

Especial Adjunto, falasse em nome da Política da Pessoa Idosa, sendo indicado o contato com 

a Ministra.  Atualmente a política do idoso encontrava-se sem estrutura e sem Secretário.  

Foi informado que no dia anterior havia sido criada uma nova estrutura no MDS, 

Departamento de Atenção ao Idoso da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento 

Humano, tendo sido nomeada Silvia Maria Magalhães Costa para exercer o cargo de Diretora, 

o que significava que teríamos duas Secretarias da Pessoa Idosa em instâncias distintas. 

b-Preocupação com medidas que afetam a pessoa idosa na Reforma da Previdência; 

A Secretaria não tinha propostas contrárias à reforma, o CNDI sim.  Inclusive no dia 14/12 o 

CNDI havia realizado uma Audiência se posicionando sobre a Reforma. 

c-Convenção Interamericana 

Foi informado que se encontravam num processo de retrocesso, uma vez que, com a mudança 

dos Ministros da Justiça, Direitos Humanos e Itamaraty, estaria havendo uma ratificação da 

Convenção, que não era política, mas burocrática.  Somente após os trâmites, a Convenção 

iria ser ratificada pelo Congresso brasileiro.  Mas não havia dimensionamento de tempo. 

d-Posição Brasil no Madri + 15; 

Não havia ainda posição do Brasil, bem como designação da representação. 

e-Solicitação de financiamento das passagens pra a sociedade civil para o Madri+15. 

Foi informado que o financiamento das referidas passagens seria muito difícil. 

f – Sobre o kit dos Conselhos 

Ana Lúcia fez um relato sobre a situação dos kits, que se encontravam travados em função da 

mudança de estrutura, mas prosseguia o processo de organização. 

g-Abrigo Cristo Redentor. 

Foi feito um breve relato sobre a situação do Abrigo Cristo Redentor no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

7. INFORMES REUNIÕES OCORRIDAS 

No retorno da reunião, foi feito o informe da reunião ocorrida, acima relatada e do convite 

feito ao Fórum Nacional para participação na reunião da Reunião da Frente Mista Parlamentar 

em Defesa da Previdência, que ocorre semanalmente. Raphael informou que na referida 

reunião estavam presentes alguns parlamentares, instituições, sindicatos, o presidente da 

Anfip.  Era uma agenda nacional.  A avaliação era de que o movimento do dia 15 havia sido 

vitorioso e de que seria possível instalar a CPI.  Fizeram análises acerca de estratégias em 

defesa da Previdência e havia uma possibilidade de greve geral. 

 

8. CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO VIII ENCONTRO 

Não tendo havido deliberações no VIII Encontro, apenas duas moções, verificou-se que 

estavam sendo devidamente encaminhadas. 

 

9. ATUALIZAÇÃO COORDNAC 

Será feita a atualização dos componentes da COORDNAC, mantendo os nomes de Angélica e 

Emilia por estarem na coordenação do IX ENCONTRO. 

 

 

 



 

10. PROJETO DO IX ENCONTRO EM SALVADOR - BAHIA: ORGANIZAÇÃO 

 

a – Escolha do Local do Encontro 

A data deverá ser encaminhada no mês de abril, mais tardar em maio para que as passagens 

dos representantes possam ser providenciadas com preços promocionais.  

A escolha da data estava em função do local que ainda não havia sido escolhido e poderia ser: 

19, 20 e 21/11 ou 17, 18 e 19/11.  A data preferida foi 17, 18 e 19, em função de ser mais 

econômica por propiciar uma diária a menos. 

 

Foram apresentadas 4 possibilidades de locais do Encontro, sendo considerado mais viável a 

opção 4 - a Sede Histórica da Federação Espírita Casa de Petitinga, no Pelourinho. Para esta 

opção foi sugerido que houvesse traslado do hotel sugerido para o local de reunião. 

A opção 3, no Hotel Vila Velha, Corredor da Vitória, havia o entrave financeiro do 

adiantamento de 50% das hospedagens e almoço e lanche caros, não tendo sido encontradas 

alternativas. Comissão ficou de avaliar outras opções, inclusive possibilidade em Itapoã, no 

Centro de Treinamento de Líderes. 

 

b – Data Reunião de Agosto 

A reunião de agosto será na ASAPREV, Rua da Mangueira, 55, Nazaré, Largo da Mouraria 

ao lado direito do Quartel da Mouraria e ficou estipulada a data de 23, 24 e 25 de agosto.  As 

hospedagens poderão ser no Hotel Dom Passos, na Av. Joana Angélica, 93 - Nazaré ou no 

Hotel Vila Velha, Av. 7 de setembro, 1971 - Vitória. 

 

c - Responsabilidades dos Fóruns  

Ficaram assim definidas: 

Paraná: 150 reais  

Rio de Janeiro: crachás brancos 

Ceará - certificados 

Acre – a verificar 

Pará – a verificar 

Amazonas – 150,00 

Estavam sendo viabilizados sacolas, blocos e canetas, motivo pelo qual foram dispensados da 

responsabilidade dos Fóruns. 

Os itens devem ser trazidos na reunião de agosto.  

 

d - Discussão do Tema do Encontro: 

O tema mais votado foi: 

Pessoas Idosas na Luta pela Previdência Social Pública e pela Garantia de Direitos. 

 

Temas da Mesa Redonda: Violência contra Pessoa Idosa e Custeio da Saúde do Idoso 

 

Oficina: ficou em aberto.  Poderia ser um filme, um Seminário ou a Oficina de Novos 

Fóruns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e – Programação em construção, que será fechada na reunião de agosto.  

 

IX ENCONTRO NACIONAL – Salvador - BA 

  

 - Reunião Coordenação Nacional com Comissão Local. 
 

- CREDENCIAMENTO 
 

- ABERTURA OFICIAL 

- Desfile dos Fóruns com bandeiras de seus estados e fóruns 

- Mesa de Abertura formada pela Coordenação Nacional 

- Discurso de Abertura pelo Fórum BAHIA 

PALESTRA MAGNA 

- Tema: Pessoas Idosas na Luta pela Previdência Social Pública e pela Garantia de 

Direitos. 

Palestrante: 

 Coordenação: Fórum ______________________           

 

– APRESENTAÇÃO CULTURAL 

 

– MESA REDONDA –  

Coordenação: Fórum _____________________ 

Palestrante: 

- Tema: A Violência Contra a Pessoa Idosa 

Palestrante: 

- Tema: o Custeio da Saúde do Idoso 

– Debate. 

 

- INTERVALO 

 

- APRESENTAÇÃO FÓRUNS CREDENCIADOS AO FÓRUM NACIONAL 

Coordenação: Fórum _____________________ 

 

- PLENÁRIA DO FÓRUM NACIONAL 

Coordenação: Fóruns ___________________ e _______________________ 

- Escolha do local do XI Encontro Nacional 

- Propostas 

- Moções  

 

– OFICINA 

Filme, Seminário ou Oficina de Novos Fóruns 

Coordenação: Fórum: _________________ 

 

- PLENARIA FINAL 

Coordenação: – Fóruns _________________  

- Leitura das Propostas e moções 

- Leitura Carta da Bahia II 

- Informes 

- Fechamento pela Coordenação Nacional. 

 

- ATIVIDADE CULTURAL 

 

- REUNIÃO COORDENAÇÃO NACIONAL 
 

19/11/2017 –  

- Ato público no FAROL DA BARRA 



 

11. INFORMES DA TESOURARIA 

A Tesouraria apresentou o valor em caixa: R$ 8.541,34, em 24/02/2017, conforme consta nas 

planilhas detalhadas. 

O valor de R$ 1.000,00 será repassado ao Fórum da Bahia, executor do IX Encontro 

Nacional, mediante envio de conta corrente para a Coordnac.  Posteriormente serão 

repassados os 50% do valor das inscrições. 

 

12. PROPOSTAS QUE FICARAM PARA SER DISCUTIDAS EM MARÇO: 
1. -Mudança de critérios para apresentação de propostas e moções. 

Não haverá mudanças. 

2. -Proposta de apresentação antecipada de propostas e moções em blog 

Não foi aprovada 

3. -Proposta de ampliação do número de delegados por Estado.  

Foi aprovado aumentar de 10 para 15 o número de Representantes por Estado. 

4. -Vaga Fórum Belém 

Foi discutida a vaga do Fórum de Belém na Coordenação, sendo que Terezinha Torres 

ficou de discutir no Fórum local e trazer a decisão sobre a continuidade na Coordnac 

na medida de suas possibilidades. 

 

13.  REGULAMENTO DO IX ENCONTRO NACIONAL 

Foi discutido o Regulamento do IX ENCONTRO NACIONAL, tendo sido alterados os 

seguintes itens: 

Tema: Pessoas idosas na luta pela previdência social pública e pela garantia de direitos 

Quantitativo de Representantes: foi aumentado para até 15 o número de Representantes por 

Fórum Estadual. 

Valores de inscrições: 

As inscrições dos Fóruns aumentaram para R$ 180,00 (cento e oitenta 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. 

Ficou em aberto, no Regulamento, apenas a data e o local do IX Encontro. 

 

 

Dia 17/03/2017 

 

14. BREVE RELATO DA REUNIÃO COM O MDSA 

Foi feito breve relato por Rosely e Carlinhos, do Fórum do Rio de Janeiro, que agendaram 

reunião com a Diretoria do MDSA em função dos problemas ocorridas no Abrigo Cristo 

Redentor.  A Dra. Nilzarete mostrou-se preocupada com a situação, vai convidar o Fórum e o 

Conselho quando estiver no Rio de Janeiro, e disponibilizou os contatos do MDSA para 

receber relatórios de Abrigos de todo o Brasil. 

 

15. X ENCONTRO NACIONAL EM BRASÍLIA 

A data do X Encontro será fechada em agosto em função do dia 19/11 ser segunda-feira. 

Sobre o local, ficou definido que será o INSTITUTO RELIGIOSO DAS IRMÃS 

SALESIANAS DOS SAGRADOS CORAÇÕES.  

O auditório, para 250 pessoas ficaria em torno de 800 reais por dia, valor de hoje. 

O local tem hospedagem para 80 pessoas com refeições. 

 



Há uma proposta de realização uma Audiência Pública com o Senador Paulo Paim, restando 

definir o dia 19 de novembro, que cairá numa segunda, dependendo de haver expediente no 

Senado. 

Outra opção seria ter um Ato Público no ESPAÇO DO SERVIDOR, entre o Min. Agricultura 

e o Planejamento, local em que circulam os servidores. 

Ficou estipulado que cada Fórum Estadual irá contribuir com o valor de mil reais para 

construir o X ENCONTRO em Brasília. 

PREVISÃO DE ORÇAMENTO: 

Auditório – 2 dias – 2 mil reais 

Deslocamento e traslados: 2 mil reais 

Ato cultural: 1 mil reais 

Material de escritório e outros: 1 mil reais. 

Total 6 mil reais. 

A estrutura seria simplificada, com Ato Público e/ou Audiência. Palestra Magna, Oficina de 

Novos Fóruns e Plenária do Fórum Nacional. 

 

TEMA PROPOSTO - A IMPORTÂNCIA DOS FÓRUNS ENQUANTO SOCIEDADE 

CIVIL NA ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA 

 

 

16.  MADRID+15 

Foram dados informes sobre o Madrid+15, que ocorrerá em 25, 26 e 27 de junho, será em 

Ypacarai, a hora e meia de Assunpção, no Paraguai.  O valor da hospedagem está orçado em 

30 dólares e lideres de instituições de pessoas idosas estarão isentos.  O Fórum Nacional ainda 

não tem garantida do que fará exposição oral, mas participa da organização via skype. 

Haverá uma preparação do Brasil organizado pelo SESC Nacional em São Paulo, no final do 

mês de maio, para apresentação de propostas. Até o momento tínhamos em torno de 8 pessoas 

interessadas nos fóruns. 

 

17.  DISCUSSÃO TEÓRICA 

Sobre o ponto, foram dados informes do Rio de Janeiro, que finalizou o estudo dos 3 teóricos, 

Habermas, Gramscci e Althusser e estaria começando o estudo da Auditoria da Dívida 

Cidadã.  O Fórum do Ceará desenvolveu estudos sobre Idosos em situação de 

encarceramento, detectando dificuldades nos cárceres com idosos, homossexuais e 

deficientes.  A Bahia desenvolveu trabalhos com 3 textos, sobre o Banco Mundial, somos 

Todos Gerontólogos e A Era Reformista, encontrando-se no momento envolvidos com a 

construção do IX Encontro Nacional. O Fórum do Amazonas foi orientado sobre a realização 

de estudos teóricos como orientação do Fórum Nacional. 

 

18. INFORMES REGIONAIS 

 

PARÁ – Terezinha Torres fez um relato das atividades desenvolvidas pelo Fórum de Belém, 

apesar das dificuldades de saúde.   Destacou também atividades desenvolvidas pela ADUFPA 

ressaltando que a mesma não compõe o Fórum. 

- A audiência pública na Câmara Municipal de Belém cujo tema foi Políticas Públicas na 

Vigência dos 400 anos de Belém, onde foi abordado o tema situação da política de saúde com 

enfoque na pessoa idosa. 

- Elaboração do texto “Violência Contra a Pessoa Idosa” lida na plenária do fórum para a 

apresentação e discussão das propostas que seriam entregues aos candidatos a prefeito de 

Belém.  

- Participação no seminário organizado pela Adufpa sobre a reforma da previdência, onde foi 

lido o texto: Reformas para que e para quem?. 

- Participação no seminário organizado pelas entidades da sociedade civil, entre os quais o 

FMPI, cujo tema foi Direitos Humanos e políticas públicas do município de Belém. A 

exposição feita pela coordenadora do fórum versou sobre direitos humanos com a ótica 

voltada para a pessoa idosa.  



- Participação do Fórum na composição do comitê formado por entidades da sociedade civil 

em defesa do SUS e da Previdência.  

 

BAHIA – Estão empenhados em grande luta de interiorização do Fórum.  Caminhada por 

Salvador.  Convênio com o Conselho Estadual. Palestra no |INSS e criação do Fórum de 

Camaçari. 

  

CEARÁ – FOCEPI, por meio de seu Comitê Gestor, fez o planejamento anual, estabelecendo 

as atividades que serão desenvolvidas no decorrer do ano. Ficou estabelecida a realização de 

eventos temáticos com intenção de fortalecer o próprio Fórum perante o segmento no Estado, 

bem como arrecadar fundos para custear os custos das atividades do próprio Fórum. No que 

concerne às discussões teóricas, o primeiro tema abordado em 2017 foi um estudo acerca da 

problemática da Violência em desfavor da Mulher Idosa, oportunidade em que se trouxe 

palestra técnica sobre o assunto. Em breve, haverá eleição para composição do Conselho 

Municipal de Fortaleza (CMDPI), oportunidade em que os representantes da Sociedade Civil 

serão eleitos em processo ocorrido no âmbito do FOCEPI. 

 

RIO DE JANEIRO – Enfrentando a questão do desmonte do Abrigo Cristo Redentor, com 

Audiência Pública, caminhadas, movimentos, participação no Conselho Comunitário da 

Paróquia e proposta de CPI na ALERJ.  O movimento está trazendo pessoas novas para o 

Fórum.  Continuidade do projeto de capacitação do membros.  O 15 de junho está sendo 

organizado na orla de Copacabana, em parceria com o CONSELHO ESTADUAL.  Também 

construindo junto com o Conselho Municipal a mudança de três artigos de sua lei de criação.  

 

PARANÁ – Intervenção na pauta do Conselho Estadual pela Sociedade Civil.  Enfrentando 

questões de má utilização no fundo Estadual. 

  

AMAZONAS – No dia 6 de abril ocorrerá mini debate nos bairros sobre transporte e  saúde, 

com o apoio do Conselho.  Tema  “Nosso Futuro é agora  #respeite e denuncie”, no dia 8/6, 

um Seminário com o tema – Fortalecimento da Rede de Proteção, enfocando a fragilidade das 

políticas e casas de acolhidas. 

Também realizado capacitação de motoristas e cobradores em todas as empresas de ônibus. 

 

19. AVALIAÇÃO 

A avaliação da reunião da CN foi pontuada como produtiva, tendo sido cumprida a pauta, 

traçadas diretrizes para avançar, além de realização atividades externas. Todos saem mais 

experientes, empoderados com o processo, adquirindo mais conhecimento. Foi dado,  

efetivamente um salto de qualidade, principalmente com o  destaque da presença do Fórum do 

Amazonas.   

 

 

Brasília, 17 de março de 2017. 

 

COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA 

SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 

 
 


