
 
FÓRUM PERMANENTE NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS 

DA PESSOA IDOSA 

 
ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE 20, 21 e 22 DE MARÇO DE 2019. 

 

Dia 20/03/2019 

 
Nos dias 20 a 23 de março de 2019, no INSTITUTO BÍBLICO DE BRASÍLIA, situado no SGAN 601 
módulo F, S/N - Asa Norte- Brasília-DF - CEP: 70.830-016, 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:  
REGIÃO NORTE: representando o Fórum Permanente da Política Estadual da Pessoa Idosa do Acre 
– FPPEPI/AC (ACRE), Maria Helena Oliveira Araujo;  
Representando o Fórum Permanente do Idoso do Estado do Amazonas – FOPI (AMAZONAS), 
Valcylene de Oliveira Souza e Maria Rosilene de Paiva Gualberto;  
REGIÃO NORDESTE: representando o Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa FPDPI-BA 
(BAHIA): Lucia Guedes e Angélica Mendes;  
representando o Fórum Cearense de Políticas para o Idoso – FOCEPI (CEARÁ), Maria Lucia da Justa 
e William Ferreira de Oliveira.  
REGIÃO SUDESTE (RIO DE JANEIRO): representando o Fórum Permanente da Política Nacional e 
Estadual do Idoso no Estado do Rio de Janeiro – Fórum PNEIRJ Maria Jose Ponciano e Rosely 
Lorenzato; 
REGIÃO SUL (PARANÁ): representando o Fórum Paranaense da Pessoa Idosa FPPI José Araújo da 
Silva.   
Presentes ainda, o recém-criado Fórum da REGIÃO CENTRO-OESTE, representado por Vicente 
Faleiros. 

A reunião foi iniciada às 14h30min, 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 NORTE, Maria 
Helena e Valcylene, REGIÃO NORDESTE Lúcia Guedes e Maria Lucia Justa; REGIÃO SUDESTE 
Maria José Ponciano e Rosely Reis; REGIÃO SUL – José Araujo. 
 
2. LEITURA DA ÚLTIMA ATA.  
Foi feita a leitura da Ata do X Encontro Nacional, que se encontrava com pendências, mas seria 
disponibilizada pela Coordnac. 
 
3. INFORMES DA REGIAO CENTRO-OESTE 
Foram realizadas duas reuniões da comissão provisória.   
O Fórum Distrital do Direito da Pessoa Idosa – foi fundado em janeiro, com 13 entidades. Foi 
constituída uma Comissão para redigir o Estatuto, que está em elaboração. 
A Coordenação provisória é composta por Adenilce, Jairo Junior e Vicente Faleiros. 
Estão com reunião marcada para abril para fechar o Regimento. 
 
4. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TRABALHOS, DIFICULDADES E PROPOSTAS PARA O 
TRABALHO DA TESOURARIA E SECRETARIA 
Por não termos CNPJ é utilizada a conta pessoa física do participante. Dificuldade que é 
responsabilidade. 
A Secretaria tem as dificuldades e o peso da execução das deliberações.  
 
5. INFORMES DA TESOURARIA 
A Tesouraria apresentou o valor em caixa: 10.850,00, em 24/2/2019. 
Conforme procedimentos anteriores, o Fórum do Amazonas terá subsídio de R$ 1.000,00 do Fórum 
Nacional, devendo, para tanto, enviar e-mail contendo a conta corrente, agencia e Banco a ser 
depositado. 
Da mesma forma terá 50% dos valores provenientes de inscrições de Participantes, inclusive os 50 
Participantes do local.  A prestação de Contas deverá ser efetuada no dia 16/11. 
 
 



6. ELEIÇÃO PARA TESOURARIA E SECRETARIA GERAL 
Não tendo se apresentado candidatos para alternância da Secretaria e Tesouraria, foram reeleitos 
para a Tesouraria José Araujo e para a Secretaria Maria Jose Ponciano.  Com a ressalva de ser 
pensada a substituição. 
 
 
7. PROJETO DO XI ENCONTRO EM MANAUS 
Organização, parcerias, dificuldades 
 
A data do XI Encontro Nacional ficou definida para 17, 18 e 19/11/2019. 
Confirmaram presenças Malu Justa, Lucia Guedes, Maria Ponciano e Rosely.  Sem prejuízo de outros 
Estados se esforçarem para estarem presentes 
 
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. 
Tem sala para guardar materiais, refeitório para 102 pessoas e local para estacionamento. 
R$ 100,00 (Cem) reais a diária com pensão completa. Não haverá meia diária. 
Coordenação terá hospedagem no dia 16/11 – além da Coordenação somente hospedagem em 
hotéis da cidade e dia 17 passa para o CTM. 
Lotação mínima 40 inscrições com hospedagem – 
Para quem não ficar hospedado: 
Dia 17/11 – 10 reais o lanche – sugestão do FN pagar. 
Só tem possibilidade de começar à tarde. 
18/11 – Para quem não ficar hospedado R$ 60,00 (sessenta) reais com direito a 4 refeições (em 
suspenso o jantar que será rediscutido com o local 
19/11 – os não hóspedes irão direto para o Ato. 
 
ATO PÚBLICO será na Praça da Matriz, Centro de Manaus 
Será organizado tendas, mesas, cadeiras, água, banheiros químicos, som e /Estatuto do Idoso 
Foi solicitado que seja remetido oficio para o CNDI solicitando os exemplares do Estatuto do idoso 
para o endereço a ser encaminhado 
 
PROGRAMAÇÃO EM CONSTRUÇÃO, QUE SERÁ FECHADO NA REUNIÃO DE AGOSTO.  
 

XI ENCONTRO NACIONAL – MANAUS – AM 
 

16/11/19 - Reunião Coordenação Nacional com Comissão Local. 
 
17/11/2019 
 
- 14:00 - CREDENCIAMENTO 
 
- 15:00 - ABERTURA OFICIAL 
- Desfile dos Fóruns com bandeiras de seus Estados e Fóruns 
- Mesa de Abertura formada pela Coordenação Nacional 
- Discurso de Abertura pelo Fórum DF 
Hino Nacional e Aquarela do Brasil serão cantados 
 
16h00min - PALESTRA MAGNA 
- Tema: Como Garantir os Direitos das Pessoas Idosas numa Conjuntura de Retirada de 
Direitos 
Palestrante: Padre Ricardo Gonçalves Castro 
 Coordenação: Fórum do Amazonas           
 
– APRESENTAÇÃO CULTURAL 
 
18/11/2019 
 
Momento Cultural 
 
– MESA REDONDA –  
Coordenação: Fórum _____________________ 
Palestrante: Simone Lisboa – Assistente Social 
- Tema: Os Movimentos Sociais na Luta pelos Direitos 



Palestrante: Carlos Santiago - Advogado 
- Tema: Estratégias de Defesa e Garantia de Direitos 
– Debate. 
 
- INTERVALO 
 
- APRESENTAÇÃO FÓRUNS CREDENCIADOS AO FÓRUM NACIONAL 
Coordenação: Fórum _____________________ 
 
- PLENÁRIA DO FÓRUM NACIONAL 
Coordenação: Fóruns ___________________ e _______________________ 
- Escolha do local do XIII Encontro Nacional –  
- Propostas 
- Moções  
 
– OFICINA 
Tema da Campanha da Fraternidade: Fraternidade e Políticas Públicas 
Coordenação: Fórum: _________________ 
 
- PLENARIA FINAL 
Coordenação: – Fóruns _________________  
- Leitura das Propostas e moções 
- Leitura Carta do Amazonas 
- Informes 
- Fechamento pela Coordenação Nacional. 
 
- ATIVIDADE CULTURAL 
 
- REUNIÃO COORDENAÇÃO NACIONAL 
 
19/11/2019 –  
- Ato público na Praça da Matriz 
 Atividades Culturais 
Falas do FN e entidades 

 
8. RECURSOS / COTA DOS FORUNS ESTADUAIS 

 
Quantidade   150 
Ficaram assim definidas: 
Paraná: caneta e blocos  
Rio de Janeiro: pastas  
Amazonas – banner  
Bahia - certificado 
Ceará – crachás 
Acre – folheto/leque Ato 
 
Os itens devem ser trazidos na reunião de agosto.  
 
09. REUNIÃO DE AGOSTO 
 
Dias 20, 21.22/8 
 
 

9. REUNIÕES EXTERNAS 
 
PAUTA SECRETARIO 
Apresentação Fórum Nacional 
Apoio ao CNDI  
V Conferencia – datas nos estados da Conferência Estadual. 
Parte Delegação no CIDOSO, porque não queremos Alteração do Estatuto do Idoso e nenhum direito 
a menos. 
Ratificação da Convenção Interamericana 
 
PAUTA CIDOSO 
Apresentação Fórum Nacional 
Não queremos Atualização do Estatuto do Idoso e nenhum direito a menos 
Entrega dos Manifestos redigidos 



 
SECRETARIO DA SECRETARIA 
Projeto amigo do idoso Viver Bem 
Fundo idoso direcionado para asilos 
Reunião 9, 10 e 11/4 terá reunião do Conselho do idoso. 
Conferencia nada decidido 
Foi informada a data para não coincidir 
Foi informado as conferencias estaduais 
Abertos a ideias, críticas, abertura pra o dialogo. 
Ratificação convenção se comprometeu a encontrar com a ministra e deputada Leandre  e 
levar o assunto. 
BPC não se manifestou a favor ou contra 

 
Sumário da Reunião com o Dr. Antônio Fernandes Toninho Costa, formado em Odontologia, 

Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Da Pessoa Idosa do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ocorrida em 21/3/2019 às 11.30h.  

Endereço: SCS B, Qd. 9, Lt. C, Torre A, 9º andar Ed. Parque Cidade Corporate - Asa Sul, Brasília/DF 

– CEP: 70.308-200 

Presentes: Antônio Costa (Secretário), Eunice Silva (Coordenadora do CNDI) e os representantes do 

Fórum Nacional: Vicente Faleiros, Jairo de Souza, Adenilce M. Araújo Silva, Lúcia Guedes, Malu 

Justa, William, Maria Angélica B. Mendes.  

O sumário está organizado por temas abordados, levantados pelo Fórum. 

1. Apresentação 
As pessoas participantes do Fórum se apresentaram enquanto representantes dos Fóruns Estaduais 

e, nesta reunião, como Fórum Nacional em encontro de trabalho no DF preparando o XI Encontro 

Nacional.  O Secretário se apresentou como técnico que já serviu a 06 governos federais em diversos 

setores; afirmou ser amigo da Ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos, que o convidou para assumir a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa. Informou que não domina o tema do envelhecimento, mas que o vem 

estudando para se apropriar e desempenhar bem a responsabilidade assumida. A Sra. Angélica 

Mendes fez a apresentação do Fórum Nacional e conduziu a pauta:  

2.  CNDI 
O Secretário afirmou que há uma certa lentidão por parte do governo para nomear os seus 

representantes no CNDI (somente 06 foram escolhidos) e em que pese as indicações não terem sido 

completadas já está tomando as providencias para aquisição das passagens dos conselheiros eleitos 

e representantes da sociedade civil, residentes em outros Estados para a primeira reunião da sua 

gestão que será realizada nos dias 09, 10 e 11 de abril com qualquer número de representantes do 

governo, mas que espera que até a data da reunião tudo esteja resolvido. O secretário se referiu a 

dificuldades na condução do CNDI em virtude de desentendimentos com a Sra. Lucia. Afirmou que na 

qualidade de vice-presidente participará de todas as reuniões. Ouviu e anotou que o Fórum Nacional 

apoia o CNDI e que, neste mesmo dia, às 9:30h outra Comissão de representantes do Fórum 

Nacional se esteve em reunião na CIDOSO. 

3. Política Nacional da Pessoa Idosa 

O Secretário menciona um “novo olhar” para o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa que deve ser 

cadastrado na Receita Federal e regulamentado para ser mais abrangente contemplando “asilos” e 

santas-casas. Apoiará municípios para o Programa Viver- Envelhecimento Ativo e Saudável” 

contemplando informática (mediante doação de computadores ociosos na Secretaria), mobilidade, 

esportes, capacitação financeira e informativa sobre o Estatuto, saúde preventiva, fisioterapia e 

educação física. Buscará o uso do Fundo e de emendas parlamentares e parcerias, e perguntado, 

disse que os Conselhos terão autonomia, inclusive para “apoiar asilos”. Afirma que há uma “nova 

realidade”, “um novo momento”. Apresentou uma cópia preliminar do referido Programa VIVER – 

Envelhecimento Ativo e Saudável com o qual fará experiência piloto em Ceilândia- DF e nos 

municípios de Balneário Camboriú-SC e mais dois municípios dos Estados de Minas Gerais e Rio 

grande do Norte; que a expectativa é de implantar este projeto em 100 (cem) municípios, com apoio 

do Programa Universidade do Envelhecimento-UnB. O orçamento da Secretaria é de R$1.500.000.00  

3- Estatuto do Idoso 
Afirma que não existe, de sua parte, nenhuma proposta de alteração do Estatuto e “tudo que for 
direito, segundo ele, não será cortado no Congresso”.  



4. Convenção Latino-americana dos Direitos da Pessoa Idosa:  
O Secretário disse que se reportará à Deputada Leandra do Paraná para que esta aborde a questão 
com a Ministra, uma vez que este assunto se encontra parado na Câmara dos Deputados. 
5. V Conferência 
Ainda não está definida a sua realização em virtude do alto custo (em média 9 milhões) e precisa 
conversar com os Estados e CNDI para reduzir o número de participantes. Foi informado de que os 
municípios já vêm realizando as Conferências Territoriais, que diversos Estados já têm marcada a 
data de realização das Conferências Estaduais para os meses de julho e agosto e anotou a data de 
realização do XI Encontro Nacional do Fórum em Manaus/AM para que a data da Conferência 
Nacional não coincida. 
6. BPC 
Questionado, afirmou que vai “provocar” a Ministra para discutir a questão. 
7. Diálogo 
O Secretário afirmou estar disponível para o diálogo, críticas, parcerias com Fóruns e Conselhos e 

está aberto a ideias. Forneceu inclusive, seu telefone e e-mail e o da Coordenadora, Sra. Eunice 

Silva. 

 
Sumário da reunião na SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO - CIDOSO 
Endereço:  

 
Presentes,  
Araujo, Maria Helena, Maria Jose, Rosilene e Valcylene. 
Do Cidoso, presentes, a Secretaria Executiva, Rafaela, a presidente Deputada Lidice da Mata (PSB-
BA), Deputada Leandre (PV-PR), membro titular da comissão. 
 
O Fórum Nacional se apresentou às duas deputadas, manifestou suas preocupações com o que se 
chamou de Atualização do Estatuto do Idoso, numa conjuntura de retirada de direitos, quando o que 
necessitamos é do seu cumprimento. 
Entregamos os manifestos apresentados na ultima legislatura, destacando a questão das 
desonerações a empregadores como um dúbio benefício a idosos, uma vez que vai prejudicá-lo e a 
todos os trabalhadores na diminuição da receita da Previdência.  Também foi destacado o artigo 22 
do Estatuto do Idoso como uma batalha digna de ser travada no CIDOSO, tendo em vista a 
importância desse teor e o potencial para as novas gerações. 
 
A Deputada Leandre informou que trabalha o artigo 22, que a Comissão é isenta e são trabalhados 
assuntos provenientes das Conferências do segmento idoso. Entretanto não pode deter os projetos 
que os Deputados apresentam legitimamente, porque foram eleitos para tal. 
 
A Secretaria Executiva apresentou a estrutura da Comissão: 
 
Presidente: Lídice da Mata – PSB - BA 
1. Vice Denis Bezerra - PSB 
2. 2. Vice Rosana Vale - PSB 
3. 3. Vice Carmen Zanoti - PPS 
 
As proposições são encaminhadas para o site. 
A pauta das reuniões de quarta-feira é apresentada na sexta-feira, sendo que pode ser alterada até 
24 horas antes. 
 
Existem 2 projetos da comissão que serão desarquivadas: 
PL 11.188/2018, que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso, e a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
para prever a concessão de credenciais de estacionamento para acompanhantes”.  
PL 11.189/2018, que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que institui o Estatuto do 
Idoso, para garantir, com absoluta prioridade, a efetivação do direito ao cuidado para idosos em 
situação de dependência para atividades da vida diária; inclui o Capítulo XI, que trata do direito ao 
cuidado”. 
  
Tem 18 projetos principais e 108 apensados 
A Deputada Lídice da Mata informou que tem um plano de trabalho que será apresentado, haverá um 
debate sobre Reforma da Previdência que seremos convidados e se considerou afinada com o 
trabalho do Fórum Nacional. 

  
 

10.   REGULAMENTO DO XI ENCONTRO NACIONAL 
Foi discutido o Regulamento do XI ENCONTRO NACIONAL, tendo sido alterados os seguintes itens: 



Tema, datas, valor de inscrição dos Fóruns Estaduais ficou em 150 reais; inscrições pela internet até 
o limite de 50 e apresentação de moções até às 12 horas do dia 18/11. 
 
 
 
 
 

Dia 23/03/2019 

 
8. FORUM EM PROCESSO DE CREDENCIALMENTO – SÃO PAULO 
Foi lido o Regimento Interno enviado pelo Fórum Paulista e o mesmo não foi considerado por não ser 
ainda o Regimento definitivo, mas estudo preliminar.  Entretanto, foi analisado o conteúdo do 
Regimento enviado e foi constatado tratar-se de um fórum misto em sua constituição, uma vez que 
são considerados membros efetivos setores governamentais e não governamentais. Foi enviada 
resposta aprovada na reunião da Coordenação Nacional. O prazo para o Fórum Paulista enviar seu 
Regimento Interno adequado encerra em 12/9/2019. 
 
12. DISCUSSÃO SOBRE FÓRUM PARÁ 
Quanto ao Fórum Metropolitano do Pará, que se encontra descredenciado, foi proposto não ser 
trabalhado Belém no momento, mas continuar com os contatos pessoais. 
 
DISCUSSÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO XII ENCONTRO NACIONAL 
Aventou-se a possibilidade de acionar Santa Catarina PR realizar o XII Encontro Nacional. 
Foi feito contato com Legnani por telefone sobre a possibilidade de apoio que, em principio aceitou a 
reserva da data de 2020 para a realização do Encontro em Santa Catarina.  Sugeriu que fosse 
acionada a Marília da ANG Nacional e será agendada uma reunião com Marília, Legnani e Araujo 
para pensar o assunto. 
 
CONFERENCIA NACIONAL 
Sobre o espaço para Roda de Conversa na V conferencia, Araujo fez contato com Lucia, por 
WattsApp e ficou acertado posterior envio de oficio, para que fosse discutido na reunião do CNDI no 
dia 10/4. 
 
 
14. INFORMES REGIONAIS 
 
Aqui neste tópico foram inseridos os informes também sobre o cumprimento do Plano de Lutas. 
 
ACRE – Maria Helena assumiu a coordenação do Fórum e vão fazer a segunda reunião.  Estão 
começando a reativação do Fórum Estadual.    
 
AMAZONAS – Encontram-se na organização do Encontro Nacional.  Estão fazendo um seminário 
para trabalhar o tema.  Está sendo organizada a tradicional caminhada do 15 de junho dos bairros 
onde tem grupos de idosos. Os grupos todos estão envolvidos. Dias 22 a 26 de abril haverá o curso 
de cuidadores comunitários em parceria do Fórum com a Secretaria de Saúde.  Construíram carta de 
reivindicação e foram chamados pelo governo.  
. 
 
BAHIA – Foi distribuída agenda da Bahia para os presentes.  Uma orientação a pessoas que cuidam 
dos familiares em parceria com a ANG E ASAPREV.  Em janeiro o Fórum completou 15 anos.  Penha 
e Belanisia, as fundadoras, foram homenageadas pela secretaria executiva do FPDPI-BA. O Fórum é 
um parceiro de primeira linha do Conselho Estadual e estão organizando a V Conferência.  No 
Conselho municipal do Idoso a parceria enfraqueceu. 
Comissão de linha de frente para a Conferencia Estadual, no 8 de março fizeram os abanos e uma 
solenidade abordando o papel da mulher na sociedade.  Finanças: utilizam o espaço da Asaprev.  
Tem uma contribuição de 10 reais por mês desde a fundação.  A comemoração dos 15 anos não 
cobriu as despesas e o Fórum teve que cobrir.    
.   
CEARÁ – a completar. 
 
RIO DE JANEIRO – Depois que saiu do espaço da Palong, estamos nos reunindo no Sintrasef, 
Sindicato dos Trabalhadores Federais, membros da Condsef, que é membro do Fórum.   
Estamos planejando o evento do 15 de junho.  Fizemos uma Roda de Conversa com o Ministério 
Público sobre Conselhos de Direitos: o papel da sociedade civil. 
Organizando Cesta da Beleza e Encontro de Danças para subsidiar a ida dos Representantes a 
Manaus.  Provavelmente faremos a pré-conferencia com os temas da V Conferencia.  
Tradicionalmente temos 3 delegados do Fórum para a Conferencia Estadual e Nacional. 



Sobre a Reforma da Previdência, estamos planejando outras apresentações em vídeo. 
 
PARANÁ – Trabalharam na eleição para o governo do Estado com uma carta-proposta, 
encaminhada aos candidatos.  A atual Secretaria de Justiça, Família e Trabalho – SEJUT, assimilou 
bem a carta. A questão do envelhecimento, com políticas públicas consistentes. Tem conversado 
mostrado que a redução de secretarias tem trazido prejuízo porque demanda diretores mais caros. 
Em fase de eleição do Conselho Estadual, interferindo na eleição para terem representantes 
capacitados.  Atuação junto aos Conselhos Municipais.  As 12 vagas do Conselho Estadual, por 
trabalho do Fórum e foi emplacada, o Estado esta dividido em 11 Regionais, cada uma com um 
candidato e a capital com 2 vagas.   
Em junho fizeram o evento contra a violência e o 1º de Outubro, com homenagem às pessoas idosas, 
em conjunto com o Conselho Estadual. Palestras em faculdades em defesa da garantia de direitos 
das pessoas idosas e democracia participativa.  Alguns eventos junto com a ANG E ABRAZ.  
Trabalho de conscientização. 
 
DISTRITO FEDERAL – Pediram audiência com o Secretário, para discutir as politicas, construindo 
uma orientação horizontal. Estão em fase de organização, começando a mobilização.  Organizando 
reunião com os conselheiros da sociedade civil.   
 
15. AVALIAÇÃO 
O Fórum do DF foi a primeira vez que participou em novembro, a tendência quanto mais aberto, 
melhor, quanto mais burocratizar, enrijece.  Convocação, a previdência.  Em Brasília a mobilidade 
urbana é tema preponderante, morrem muitos idosos atropelados a cada ano.  Em reuniões 
ampliadas, trazem as sugestões.   O idoso deve ser empoderado, sendo trabalho dos fóruns 
estaduais, que trazem para o Fórum Nacional as questões relevantes.   
A reunião cumpriu a pauta.  Foi uma das melhores reuniões os pontos de pauta.  Aumentou a 
participação.  
As agendas externas foram muito bem organizadas. 
Estamos avançando a cada vez.  Com toda a conjuntura, estamos amadurecendo, com relação ao 
papel do Fórum.  Tudo um pouco novo, aprendemos com as experiências, e no coletivo.  Grande 
desafio para o Fórum Estadual.  Vai fazer um bom trabalho.   Qual o papel do fórum estadual? 
Pergunta que foi proposta e será respondido pelo grupo de e-mail coordnac ou pelo grupo do Fórum 
Nacional. 
Avançamos na presidência do CIDOSO.   
Foi agradecida a presença de todos, trabalho árduo, difícil, envolve a família, trabalho, conselhos, 
somos valentes de estarmos aqui. Estamos ampliando, Santa Catarina em vista. Sabemos o que 
queremos e onde vamos chegar. 
Boas vindas ao DF.     
O Fórum do Para não parou. Deu uma parada, mas iremos resgatá-lo em breve. 
 
11 - ESTRUTURA DO DISCURSO DE ABERTURA  
Será redigido e disponibilizado pela Coordnac, contendo a seguinte estrutura: Quem Somos nós 
Conjuntura atual Organização Porque estamos aqui. 
 
Brasília, 23 de março de 2019. 
 

COORDENAÇÃO NACIONAL DO FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA SOCIEDADE CIVIL 
PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 


