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Ata daa Live alusiva Restituição de direitos da
Pessoa Idosa, do mês agosto de 2020 do
Conselho Estadual do Idoso do Amazonas
Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte,, pelo aplicativo Facebook da Rede dos
Conselhos e do deputado do estado do Amazonas Dermilson Chagas,, ocorreu a live alusiva ao tema
Restituição de direitos da Pessoa Idosa, tendo como Expositores:: Jorge Wagner Lopes – Presidente
Interino do Conselho Estadual
dual do Idoso do Amazonas;
Ama
Lucia Secoti – Representando da Rede de
atenção à Pessoa Idosa; Deputado Dermilson Chagas – Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Assembleia Legislativa Estado do Amazonas. A live teve início às 11 horas de
Brasilia/DF, conforme
forme divulgação anterior pelas redes sociais. A transmissão iniciou sob a
coordenação e mediação de Lucia Secoti que ressaltou que a referida live teve a organização da
Rede de Conselhos da Pessoa Idosa da região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral Norte de
São Paulo, citou e deu boas vindas aos
aos expositores da temática, e em seguida fez uma breve
contextualização da Rede de Conselhos que existe desde dois mil e dezoito, e ainda, da destituição
onselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa - CNDI, e da Campanha lançada por essa Rede
do Conselho
de Conselhos sob o lema de “Nenhum direito a menos!”,
menos!” refletindo a preocupação
preocupaç desta Frente
os desmandos com a publicação do Decreto 9.893/2019, que destituiu o CNDI com
diante dos
mandato em curso.. A referida Rede fez a publicação de uma nota publica em apoio
ap
o PDL
454/2019 de autoria do Deputado Chico D’angelo e Lidice da Mata para sustação desse Decreto,
Decreto
esclarecendo o motivo da temática dessa live de restituição de direitos,, complementando
comp
como
sendo a primeira live de outras a serem realizadas
realizad pelos Estados, iniciando pelo Amazonas.
Amazonas Fez a
ação do Jorge Wagner Gomes Lopes – Presidente interino do CEI/AM que cumprimentou
apresentação
os presentes e ouvintes, e agradeceu a disponibilidade do
do Deputado Estadual do Amazonas que
aceitou participar dessa discussão e em seguida ressaltou o PDL 454 e o Decreto a ser sustado, e
ressaltou o apoio do CEI/AM nesse processo. Logo após, contextualizou a trajetória de implantação
e implementação do Conselho Estadual do Idoso do Amazonas que 2005 foi empossado, após muita
articulação e luta a partir de sua Lei de criação de 1996, inclusive relatando a mobilização e as
abordagens ao Governador na época, Eduardo Braga, reivindicando para que o Conselho
funcionasse.. Ressaltou que em 2005 o CEI/AM passou a funcionar tendo
tendo por força de Lei como
presidente nato, o (a) titular da Secretaria de Estado da Assistência Social, Sra. Regina Fernandes,
Fernandes o
que constatou que se configurava irregular pela Democracia Participativa. E em seguida
seguid citou que a
passo a ser implementada, mas ressaltou que não
ão temnada
tem
contra a pessoa
Política da Pessoa Idosa passou
da referida Secretária da Assistência na Presidência, mas não aceitaram a situação pela
n
foi por meio de eleição, e iniciaram as articulações para as
irregularidade do ato que não
providências naa alteração da Lei,
Lei complementando
entando que a Secretária após compreender a situação
foi uma apoiadora da causa e muito contribuiu para o Segmento.
Segmento. E portanto fez esse comparativo
vivenciado pelo CEI/AM com a atual
a
realidade estabelecida com o Decreto 9.893/2019 que
ois indica o Secretário Nacional da Pessoa Idosa como Presidente do CNDI.
também é irregular, pois
Logo após, Sr. Jorge Wagner justificou a luta do Segmento Idoso para regularizar essa situação,
com paridade de fato, não somente com quantidade de pares, mas de votos, uma vez que o poder
público
ico está composto somente por um único Ministério, além do Presidente
Presidente não ter sido eleito da
forma correta, conforme estava sendo conduzido o CNDI anterior que tinha o mandato em curso.
Agradeceu, parabenizou
e ressaltou a preocupação coma participação cidadã, e a perda de
direitos. Citou os equipamentos do Estado do Amazonas, como o Centro
entro Integrado de Proteção e
Defesa da Pessoa Idosa - CIPDI, Delegacia Especializada, Centros de Convivência, Fundação
F
Universidade Aberta da Terceira Idade - FUNATI
UNATI e que não podemos permitir retrocessos.
retroces
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Ressaltou da união do CEI com o CEDCA na criação da Frente Parlamentar
Parlamentar Criança, Adolescente e
Idoso na Assembleia Legislativa do Amazonas, com o lançamento dessa
dess Frente em uma sessão
pública com a entrega do termo de compromisso a cada deputado, tendo
tendo a adesão na época dos 24.
Ressaltou ainda, o trabalho árduo do CEI junto aos integrantes da Rede, citando o Fórum
Permanente do Idoso, Conselhos Municipais e demais parcerias
parcerias dos grupos e associações de
d Idosos
na luta por um envelhecimento digno com qualidade
qualidade de vida. O Sr. Jorge Wagner ressaltou da
proposta lançada de mobilização da Sociedade como um todo, iniciando com integrantes da Rede,
associações e grupos
pos de Idosos para
p
a revogação do decreto 9.893, respeitando
respeitan dessa forma a
democracia participativa.. Indicou a publicação de cartazes, de vídeos,
vídeos, lives e manifestações visuais,
assim como em paralelo a articulação e contato com os deputados federais da bancada de seu
respectivo estado para a adesão
ades e apoio na aprovação
ação do PDL 454/2019. Ressaltou ainda, a
importância dos Deputados Estaduais no contato e articulação com os Deputados federais, com o
lema: Vote em nós, que votamos em vocês. Ressaltou mais uma vez o Deputado Estadual que
aceitou participar,, e do processo que já está no Supremo e referenciou
referenciou que acredita nesta instância
no apoio a esse pleito. A sra. Lucia Secoti, ressaltou o apoio também de outras regiões de São
Paulo, além da região
ão metropolitana e, fez um reconhecimento aoo Deputado Dermilson Chagas por
aceitar participar da discussão
ão, e passou a palavra para o mesmo. O Deputado Dermilson Chagas
reconheceu a importância daa Rede existente de atendimento ao Idoso,, esclarecendo que é deputado
da oposição. Citou o canibalismo dos direitos humanos pelos demais deputados, limitando essa
comissão nos demais temas e participações. Ressaltou que quando o Presidente
President Bolsonaro assumiu
veio com o intuito de desPeT
Tizar as políticas, inclusos nesse processo indiscriminadamente, os
Conselhos,, que trouxe retrocessos, e ressaltou a importância dessa articulação e movimentação nas
caixas dos deputados federais de mobilização da sociedade civil, ressaltando a relevância do
protagonismo dos Idosos (segmento), e ainda, do estabelecimento de um diálogo com os
Deputados sobre a importância
tância dessa Política. Destacou a capacidade dos Idosos, reconhecendo-os
reconhecendo
como pessoas importantes nessa
ness luta. Comentou que as Leis devem ser mais leves, mais brandas
bra
na
aplicabilidade, pois infelizmente pela rigidez do cumprimento são feitos muitos arranjos. Propôs
discutir mais a Constituição com a sociedade,
sociedade justificando
ndo a necessidade desse empoderamento.
empoderamento
liar a discussão se colocando a disposição como instrumento e ferramenta nesse
Propôs ampliar
processo. Ressaltou o limite imposto pelos demais deputados
deputados estaduais em demais temáticas, pois a
base do governo não permitem falar do Governo, o que denominou como canibalismo em
esclarecer um questionamento. O referido deputado explicou que a maior dificuldade na Comissão
dos Direitos Humanos, é o preconceito e a falta de informação.A
inf
A coordenadora da
d live, Lucia
Secoti passou a palavra para o Sr. Jorge Wagner que esclareceu um questionamento,
questionament alegando que
sua militância nessa luta pela vida, e por essa Política da Pessoa Idosa, por um envelhecimento
digno, independe de idade,pois
pois todos fazem parte desse processo, e estando fora dessa luta
declarou, sentir um vazio,, pois já
j faz parte de sua vivência.. Contextualizou o preconceito
enfrentado quando iniciou nessa Política da Pessoa Idosa quando assumiu o CEI, em que houve
questionamento dele
le enquanto jovem estar a frente de um Conselho do Idoso, e que respondeu na
época que todos estão e fazem parte desse processo de envelhecimento. Ressaltou da importância
do trabalho educativo, do respeito aos Idosos desde criança,
crianç do trabalho intergeracional, das
palestras e abordagens que foram
fo
realizadas nas escolas com essa temática,
tem
preparando essas
crianças e jovens para o amanhã e seu próprio envelhecimento e para o cuidado com o idoso de seu
convívio. A Sra. Lucia Secoti ressaltou o questionamento da Sra. Zali que foi uma das relatoras da
Política Nacional da Pessoa Idosa e referencia nessa área, que fez um questionamento de como se
facilitaria
itaria mais o acesso da população
populaç no diálogo e tramites
es políticos às ALEAMs e demais
parlamentos.. E o deputado Dermilson Chagas contextualizou da importância
import
dessa participação
popular, destacando que só aparecem
aparece desfalques, onde os vigilantes viram
vir
as costas, e se a
sociedade não critica, não participa,
participa essas situações tendem a piorar,, pois
poi já é uma herança que
2

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO – CEI/AM
Lei de criação nº 2.422 de 19 de novembro de 1996
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

infelizmente tem se perpetuado.
perpetuado. A Sociedade tem que estar vigilante aos Políticos, Parlamentares,
Parlamentos. Ressaltando ainda,
ainda que o cidadão tem que fazer sua parte
rte na fiscalização.
fiscalizaç Constatando
também, que todo mundo, todas as pessoas só são iguais somente na votação, na importância que
tem nesse processo decisório
ório da eleição,
eleiç mas que não podem se restringir
gir somente a isso, portando
destacou que a sociedade tem que fazer seu papel nesse processo de monitorar e de cobrar.
cobrar A
coordenadora questionou sobre o papel desenvolvido pelo CEI Amazonas, e como são
s realizadas
suas ações no trabalho proposto, inclusive aos Ribeirinhos. E o Sr. Jorge Wagner esclareceu do
trabalho em Rede, do apoio que o CEI fornece a esses, inclusive na implementação
impl
de projetos,
citando o Projeto Meu Velho Amigo,
Amigo desenvolvido na área da Educação,
Educação atualmente, conhecido
como Projeto “Educar
Educar para Envelhecer”,
Envelhecer , onde é feita capacitações com os professores das escolas
públicas, exemplificou dentre outras ações,
aç
a realização de uma Gincana com os alunos sobre a
temática da Pessoa idosa,, trabalhando assim a intergeracionalidade.Levando
intergeracionalidade Levando para os demais
municípios as parcerias das mais distintas áreas,
áreas, buscando potencializar o trabalhar em Rede nos
mais distintos locais. O deputado estadual expositor esclareceu um questionamento, expondo que
q
uma temática deve ser levada ao conhecimento, acompanhada e reacesa a todo momento no
Parlamento, e com as autoridade, por representações de classe, por pessoas,
pessoas, ressaltando no tema da
live a Pessoa Idosa. E o Sr. Jorge Wagner esclareceu que o CEI/AM possui um entendimento de
que as pautas e temas devem ser colocadas para os Políticos, independente de partidos, para todos
j se tornou prática do Conselho,
Co
indicando que
os deputados,, exemplificando uma iniciativa que já
nas mudanças de Governos, o CEI formula um documento com os anseios e diretrizes da Política da
Pessoa Idosa e entrega à equipe de transição. Explanou da necessidade de pressão
press por parte dos
cidadãos,
ãos, inclusive do Supremo nessa reivindicação do Segmento,, ressaltando que é uma Política
de todos nós. O Deputado Estadual respondendo a um questionamento sobre a existência de uma
Política setorial no Amazonas para Idosos, destacou que em Manaus ainda é tímida e nos demais
municípios mais precária ainda.
ainda Nada mais havendo a tratar, eu, Mirnia
Mirni Sulinélia dos Santos
Custódio, que secretariei a apresentação
apresentaç dessa live para destaques e resumo,
resum que ficará como
registro do assunto debatido e encaminhamentos apontados a seguir. ENCAMINHAMENTOS:
ENCAMINHAMENTOS
a)Reforçar
Reforçar a continuidade da Campanha visual com cartazes, por vídeo, lives, e em paralelo
pa
estimular a participação da sociedade, dos idosos e integrantes da Rede no acesso à Câmara Federal
e dos representantes da bancada de referência de seu estado na aprovação da PDL; b) Mobilizar a
sociedade civil, os idosos nessa cobrança de retomada de direitos, dos recursos e emendas; c)
Utilizar mecanismos que estimulem mais o debate da Constituição e das Leis, levando as mesmas
ao conhecimento dos
os cidadãos, inclusive da PNI, Estatuto do Idoso; d) Articular junto aos
Parlamentares de seu Estado, o apoio a Aprovação do PDL 454/2019.; e) Articular a união dos
Conselhos na cobrança desse processo e votação do PDL;
PDL f) Reforçar junto a militância/integrantes
da Rede a importância do acompanhamento das discussões dos projetos de Lei de temáticas
alusivas à Pessoa Idosa nos Parlamentos (vigilância cidadã).

Jorge Wagner Gomes Rêgo Lopes
Presidente do CEI/AM
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Mirnia Sulinélia dos Santos Custódio
Secretária Executiva do CEI/AM

