
 
FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS 

DA PESSOA IDOSA 

 
ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE 26 E 27 DE MARÇO DE 2018. 

 

Dia 26/03/2018 

 

Nos dias 26 e 27 de março de 2018, 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 

Permanente em Defesa da Pessoa Idosa – BA– FPDPI-BA, da REGIÃO NORDESTE 

(BAHIA): Lucia Guedes; representando o Fórum Permanente da Política Nacional e Estadual 

do Idoso no Estado do Rio de Janeiro – FórumPNEIRJ, da REGIÃO SUDESTE (RIO DE 

JANEIRO): Maria Jose Ponciano e Rosely Lorenzato; representando o Fórum Paranaense da 

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

o representante do Fórum do Ceará, Raphael Castelo Branco.  Ausência do Fórum do Acre. 

Presentes ainda, Maria Rosilene de Paiva Gualberto, vice-Coordenadora eleita do Fórum do 

Amazonas. 

A reunião foi iniciada às 11h30min, coordenada por Maria Ponciano, conforme a pauta.   

 

1. CHAMADA DE TITULARES COM DIREITO A VOTO:  

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

Lúcia Guedes; REGIÃO SUDESTE Maria José Ponciano e Rosely Reis; REGIÃO SUL – 

José Araujo.  

 

2. AVALIAÇÃO DO IX ENCONTRO NACIONAL 

Foi trazido o relatório do IX Encontro Nacional por Lucia Guedes que ficou de apresentar 

posteriormente o levantamento das avaliações.  

 

3. LEITURA DA ÚLTIMA ATA.  Foi feita a leitura da Ata do IX ENCONTRO 

NACIONAL. 

 

4. CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO IX ENCONTRO 

O cumprimento pelos Fóruns Estaduais do Plano de Lutas aprovado ficou de ser apresentando 

em conjunto com os Informes Regionais.  

 

5. PROJETO DO X ENCONTRO EM BRASÍLIA –  

 

A data do X Encontro Nacional ficou definida para 19 e 20/11/2018 

 

TEMA DO ENCONTRO: 

A IMPORTÂNCIA DOS FÓRUNS ENQUANTO SOCIEDDE CIVIL NA ORGANIZAÇÃO 

E MOBILIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA 

Sub Tema: Reforma da Previdência e Reforma Trabalhista. 

 

DIA 19/11 -  

AUDIENCIA PÚBLICA 



Está na dependência da marcação da data de 19/11 pelo gabinete do Senador.  O pedido da 

audiência foi encaminhado, mas sem data.  Serão feitos contatos para que a data seja marcada, 

no entanto, foi considerado que a opção da audiência seria prioritária. 

O valor da diária será 125 reais. Poderá ser cobrada uma diária e meia ou duas diárias, 

conforme os horários de chegada e saída dos participantes entre os dias 19 e 20/11. 

 

ATO PUBLICO 

O Ato Público seria alternativo à ocorrência da Audiência e ocorreria na parte da tarde. 

O local seria no ESPAÇO DO SERVIDOR, entre o Min. Agricultura e o Min. do 

Planejamento, local onde circulam os servidores. 

Seriam necessários: água, som, tenda, traslado  

 

DIA 20/11 -  

Foi escolhido o auditório para 80 pessoas, próximo ao local onde será servido almoço e 

lanche.  Há um pequeno lance de escada. 

Para os hospedados, será disponibilizada uma pulseira. 

Para os convidados será cobrado o almoço. 

O lanche ficaria por conta do FN. 

 

PREVISÃO DE DESPESAS – valores aproximados: 

Cada Fórum Estadual irá contribuir com o valor de R$500,00, por ocasião da inscrição de 

seus Representantes. 

 

Auditório 

 - 800 reais para 250 pessoas  

 - para 80 pessoas a verificar 

Deslocamentos e traslados: 2 mil reais 

Ato Cultural: mil reais 

Material de escritório e outros: mil reais 

Som – a levantar 

Água – a levantar 

Tenda – a levantar 

Panfletos (a serem distribuídos em agosto) - a levantar 

Estatuto do Idoso - solicitar 

Pessoal de apoio para 2 dias (6 pessoas), incluindo lanche e almoço (Serão recrutadas pelas 

instituições do DF) – mil reais 

 

A estrutura do Encontro seria simplificada. 

 

ESTRUTURA DO X ENCONTRO: 

A estrutura do X Encontro será diferenciada.  Haverá a Abertura, Desfile de Bandeiras, Roda 

de Conversa com os representantes dos Fóruns, Discussão e Debate sobre construção de 

Fóruns Estaduais. 

 

PROGRAMAÇÃO EM CONSTRUÇÃO, QUE SERÁ FECHADA NA REUNIÃO DE 

AGOSTO.  

 

X ENCONTRO NACIONAL – BRASILIA-DF 

18/11/2018 

 - Reunião Coordenação Nacional com Comissão Local. 

 

19/11/2018 –  

- ATO PÚBLICO E/OU AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Em comemoração ao DIA NACIONAL DE LUTAS DOS FÓRUNS DA SOCIEDADE 

CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 



- CREDENCIAMENTO 

 

– APRESENTAÇÃO CULTURAL 

 

20/11/2018 –  
 

- 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 

 

RODA DE CONVERSA (três membros da CN na mesa). 

- Tema: A Importância dos Fóruns enquanto Sociedade Civil na Organização e Mobilização 

da Pessoa Idosa.  

Coordenação: Fórum ______________________           

 

– DEBATE (momento de organização) 

A Criação e Manutenção de Fóruns da Sociedade Civil  

 

- INTERVALO 

 

PLENARIA FINAL 

- Escolha do local do XII Encontro Nacional 

- Chamada dos Fóruns Integrantes da Coordenação Nacional em 2019/2020 

- Leitura Carta de Brasília  

- Informes 

- Fechamento pela Coordenação Nacional. 

 

- REUNIÃO COORDENAÇÃO NACIONAL 
 

 

Responsabilidades dos Fóruns  

Ficaram assim definidas: 

Paraná: blocos e canetas 

Rio de Janeiro: pastas 

Amazonas – Certificados 

Bahia - Banner  

Ceará – a verificar 

Acre – a verificar 

 

Os itens devem ser trazidos na reunião de agosto.  

 

PARCEIROS: 

COBAP, MOSAP, CONDISEF, SINAL, FENASPS, Faleiros e Ivone Corgosino, da Fiego. 

Seriam convidadas a Comissão Mista da Câmara e a Frente em Defesa da Previdência 

 

 

06.  REGULAMENTO DO IX ENCONTRO NACIONAL 

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

seguintes itens: 

Tema: A IMPORTÂNCIA DOS FÓRUNS ENQUANTO SOCIEDADE CIVIL NA 

ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA 

Sub Tema: Reforma da Previdência e Reforma Trabalhista 



A estrutura do X Encontro será diferenciada.  Haverá a Abertura, Desfile de Bandeiras, Roda 

de Conversa com os representantes dos Fóruns, Discussão e Debate sobre construção de 

Fóruns Estaduais. 

Valores de inscrições: 

A inscrição dos Fóruns foi estipulada, excepcionalmente para o X Encontro Nacional, em R$ 

500,00 (quinhentos reais).   

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

O participante de Brasília está isento da taxa de inscrição, sendo devido o valor do almoço. 

As inscrições pela internet foram reduzidas para o quantitativo de 30.  

Além disso, foi mantida a limitação de inscrição pelo site por cada Fórum: 10 inscrições por 

Estado. 

Não haverá a apresentação de 10 minutos dos Fóruns estaduais.  Haverá espaço para murais. 

 

07. ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS NACIONAIS 

 

Foi discutido e aprovado o Roteiro para a realização dos Encontros nacionais, que se encontra 

em anexo. 

 

08. REUNIÃO DE AGOSTO 

A reunião de agosto será ampliada com os parceiros de Brasília e foi marcada para os dias 13, 

14 e 15 de agosto no INSTITUTO RELIGIOSO DAS IRMÃS SALESIANAS DOS SAGRADOS CORAÇÕES, 
situado no SGAN 911 – md-C – ASA NORTE -Brasília – DF. 
Totaliza de duas a duas diárias e meia. 
 

 

 

 

09. PROPOSTAS ENCAMINHADAS PARA SEREM DISCUTIDAS EM MARÇO: 
-Foi colocada uma proposta de sugerir projeto de lei para tornar o Dia Nacional de Lutas uma 

data nacional. Não aprovado 

Dia 19/11 Continua sendo uma data dos Fóruns Estaduais.  Necessário conscientizar o porquê 

do dia 19 para a população.  O tema Idoso erga sua Bandeira de Luta refere-se ao Dia da 

Bandeira.  

 

-Foi proposto acrescentar mais um dia ao Encontro Nacional para ampliar o tempo e 

possibilitar passeios.  

Não aprovado.  

 

-O Discurso de Abertura não deveria ser lido pelo Fórum Local, não dá a impressão de que é 

um discurso nacional. 

O Discurso de Abertura será lido pelo Fórum que sediou o ano anterior. Aprovado. 

 

-Na Plenária Final, foi avaliado que deveria ser a mesma pessoa da plenária do fórum 

nacional que deve estar na plenária final para dar continuidade às deliberações aprovadas. 

Aprovado. 

 

-A discussão da mudança de modelo das palestras foi remetida para a reunião de março. 

Não cabem experiências locais nos Encontros Nacionais.  Pode haver experiências individuais 

desde que indicadas pelo Fórum Local com a concordância do Fórum Nacional.   

Em alguns encontros, a mesa pode ser composta por membros do Fórum Nacional, como já 

ocorreu. Não aprovado. 

 

-Deve ser destacado que a apresentação dos fóruns deve ser de até 10 minutos, incluídos 

filmes, poesias ou qualquer outra atividade. 

Aprovado. 

 



-Elaborar Roteiro dos Encontros Nacionais 

Aprovado. 

 

10. ORGANIZAÇÃO DO XI ENCONTRO NACIONAL PELO FÓRUM AMAZONAS 

A representante do Amazonas fez uma leitura da situação do amazonas e problemas de gestão. 

A partir dessa leitura, foi proposto o tema do Encontro:  

COMO GARANTIR OS DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS NUMA CONJUNTURA DE 

RETIRADA DE DIREITOS? 

O LOCAL- 

O local previsto seria o Centro de Treinamento Maromba, da Arquidiocese de Manaus, na 

Chapada, Djalma Machado, Rua Maromba nº 116, próximo ao Milênio. 

O auditório tem acomodações para 208 pessoas e hospedagem para cerca de 100 pessoas, com 

40 unidades com acomodações em duplos e triplos. 

O valor seria de 85 reais a diária com refeições. Para quem não ficar hospedado,o valor seria 

135 reais para os 3 dias. 

Tem sala para guardar materiais, refeitório para 102 pessoas e local para estacionamento. 

 

ATO PÚBLICO 

Seriam duas possibilidades: 

Em Manaus.  Mais central e + povão. 

Ponta Negra. + elitizado. 

Os presentes entenderam que Manaus seria mais apropriado. 

 

Os recursos seriam obtidos através de parcerias e a data prevista, dias 17, 18 e 19/11/2019. 

 

11. REUNIÃO COM ENTIDADES PARCEIRAS 

 

Ocorreu reunião com Ademar Betucci, da Economia Solidária, com contatos com a Caritas, e 

com Edison do Mosap, acompanhado do Diretor de Comunicação, Hugo. 

 

Fizemos um breve relato das discussões sobre a organização do X Encontro até o momento.   

Os companheiros poderão solicitar o espaço, se necessário.  Houve o entendimento que a 

preferência seria para a Audiência Pública, se viabilizada.  Em especial, solicitamos apoio na 

mobilização das entidades de Brasília. 

Ademar forneceu os contatos de mais duas pessoas estratégicas, Renato e Teixeira.   

Foram adicionados no grupo de Watts App do Fórum Nacional Ademar e Hugo, para otimizar 

a comunicação. 

Vicente Faleiros, da Universidade de Brasília, não pode estar presente mas agendou sua 

presença para novembro. 

Na reunião de agosto serão convidados a estarem presentes. 

 

 

Dia 27/03/2018 

 

12. DISCUSSÃO SOBRE FÓRUM AMAZONAS E FÓRUM PARÁ 

Foi discutido que o Fórum do Amazonas devem estar presente em todas as reuniões da 

Coordenação para realizarem o XI Encontro com propriedade.  As Coordenadoras, Valcilene 

e Rosilene e serão adicionadas no grupo Coordnac. 

Quanto ao Fórum Metropolitano do Pará encontra-se descredenciado, podendo credenciar-se a 

qualquer momento, seguindo as regras do Regimento.  Foi proposto realizar uma reunião da 

Coordenação Nacional em Belém, Pará, para incentivar a criação do Fórum Estadual. 

 

 

13. INFORMES DA TESOURARIA 

A Tesouraria apresentou o valor em caixa: R$ 9.225,30, em 24/02/2018. 

 



14. ASSUNTOS GERAIS 

Foi informado sobre a Conferência Nacional, com as conferencias municipais realizando-se 

até março de 2020, as conferencias estaduais até agosto de 2020 e a nacional em novembro. O 

tema será “Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas”. 

Sobre o carro e o kit, já estão em processo de entrega. 

 

15. INFORMES REGIONAIS 

 

Aqui neste tópico foram inseridos os informes também sobre o cumprimento do Plano de 

Lutas. 

 

BAHIA –  

Participaram do 24 de janeiro, Dia dos Aposentados, considerado o melhor Ato dos últimos 

anos.  O Fórum foi convidado par uma palestra pelo Conselho Municipal.  Participando do 

Projeto Memória, Encontro Temático para Cuidadores.  Irão iniciar o estudo dos 3 teóricos.  

Preparando o Encontro Estadual para agosto.  Foi feito o acompanhamento da transferência de 

idosos pelo governo municipal do Abrigo Dom Pedro com ameaça de desabamento.  E a 

Reforma da Previdência continua em pauta. 

 

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. 

  

 

RIO DE JANEIRO – Presenças em audiências públicas na Alerj tanto para tratar da questão 

de ILPS e do Abrigo Cristo Redentor, como das políticas sociais.  Apoio ao projeto de 

destinar 5% do orçamento para a assistência social. Reuniões com a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia e Inovações sociais para a questão do Abrigo, quando foi solicitado a destinação 

do orçamento que vem do MDS para o Abrigo.  Trabalhando com a Auditoria Cidadã da 

Dívida, que destaca 3 projetos sobre securitização da dívida, similares ao que quebrou a 

Grécia.  Trabalhamos a Reforma da Previdência, inclusive com aulas e projeções.   

Continuando, junto com o Conselho Municipal a mudança de três artigos de sua lei de 

criação. Em dezembro houve a eleição dos membros não governamentais para compor o 

CEDEPI, conselho estadual, conforme previsto em lei, e estamos aguardando a posse.  

 

PARANÁ – Trabalhando, atualmente o Plano de reajuste dos aposentados, questão dos 

precatórios, saúde, visitas a ILPIS.  Sobre maus-tratos, houve o caso de falta de pagamento de 

condomínio e alvará para retirada de 3 idosos do apartamento. 

Atuando junto aos conselhos, na alteração dos conselheiros.  Solicitação a órgãos públicos 

sobre situações encontradas. 

 

AMAZONAS – Houve a eleição da Coordenação do Fórum, com a recondução da 

coordenação anterior. Capacitação à comunidade através das policiais, o CAD ÚNICO, 

caminhadas contra a violência. Audiência sobre os direitos dos indígenas e idosos. 

Haverá um baile em maio para arrecadar fundos. 

 

16. AVALIAÇÃO 

A avaliação da reunião da CN foi pontuada como produtiva, tendo sido cumpridos os 

objetivos.  Foi ressaltada a presença de parceiros locais, que vai permitir avançar na 

construção do X Encontro, tendo representantes da igreja, de sindicatos e universidade.    

 

 

Brasília, 27 de março de 2018. 

 

COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA 

SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
 


