LIVE CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA DO ESTADO DO AMAZONAS
07_08_2020 11H.
RESTITUIÇÃO DE DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS NO BRASIL.
Esta Live abordou a questão da existência do Projeto de Decreto Legislativo - PDL 454/19 de
autoria do Deputado Chico D’Ângelo objetiva a SUSTAÇÃO do Decreto 9893/19, que destituiu
o colegiado legitimamente eleito do Conselho NACIONAL da Pessoa Idosa- CNDI e o
reestruturou, trazendo GRAVE VIOLÊNCIA institucional às Pessoas Idosas de todo o país, e ao
restante da população.
Como abordado, o PDL – 454/2019 já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos
Deputados – CIDOSO, com um relatório muito favorável à sua aprovação, e agora precisa ser
pautado em regime de urgência e levado à votação/aprovação no Plenário da Câmara dos
Deputados.
Desta live extraímos os seguintes ENCAMINHAMENTOS:
1 - Nota da Rede de Conselhos que é indispensável que os órgãos colegiados devem atuar em
gestão quadripartite, sendo inadmissível a permanência do Decreto 9893/2019, restringindo a
participação social, e excluída a representação de diversos ministérios contra a própria PNI,
dentre outras, caracterizando assim, uma grave violação institucional aos direitos da pessoa
idosa.
2- Reforçar a continuidade da campanha visual com cartazes, por vídeos, e em paralelo
estimular a participação da sociedade, dos idosos e integrantes da Rede no acesso à Câmara
Federal e Representantes da Bancada de Referência de seu Estado.
3 - Mobilizar a sociedade civil, os idosos nessa cobrança de retomada de direitos, recursos,
emendas;
4- Utilizar mecanismos que estimulem mais o debate da Constituição e das Leis, levando
conhecimento aos cidadãos, inclusive da PNI, Estatuto do Idoso;
5- Articular junto aos Parlamentares de seu Estado, o apoio a Aprovação do PDL 454/2019.
6- Articular a união dos Conselhos na cobrança desse processo e votação do PDL.
7- Reforçar junto a militância/integrantes da Rede a importância do acompanhamento das
discussões dos projetos de Lei de temáticas alusivas a Pessoa Idosa nos Parlamentos.
8- Deputado coloca que de forma prática devemos se movimentar e cobrar. Partir para prática e
fazer a movimentação, precisando também da força deste segmento que tem os idosos, para que
se possa cobrar a ajuda, contando com os deputados estaduais e federais que se sensibilizam
com a causa. Fará contato pessoal para os colegas deputados federais do Amazonas para que
seja aprovado o PDL 454/2019 na Câmara e depois em Plenário.
9- Wagner, cita apoiadores Alexandre Kalache, Chico Dángelo, Deputada Lídice daMata, Lúcia,
Deputado Dermilson, por meio de exercício de pressão, enviando e-mail aos deputados, aos
governadores, mostrar que a sociedade requer e exige para que as políticas seguem de fato de
direito afirmativo e não só fiquem na palavra. Campanha com cartazes, fotos, e-mails,

semelhante a movimentação de quando houve a ditadura militar, com a população em geral, pois
todos nós precisamos destas políticas da pessoa idosa no Brasil.

