Ata da videoconferência do PROGRAMA DE LIVES ESTADUAIS, DA REDE DE CONSELHOS DA
PESSOA IDOSA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE, SOB O TEMA RESTITUIÇÃO DOS
DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS NO BRASIL

Às 11h do dia 21 de agosto de 2020, foi realizada mais a live do Programa de Lives Estaduais,
da Rede de Conselhos da Pessoa Idosa do Vale do Paraíba e Litoral Norte, sob o tema
Restituição dos direitos das Pessoas Idosas no Brasil, por meio do aplicativo Zoom, serviço de
videoconferência baseado em nuvem com transmissão por vídeo e áudio, com transmissão via
rede social Facebook (facebook.com/conselhospessoasidosas) com as seguintes convidadas:
Lucia Secoti, Representante da REDE; Lídice da Mata, Deputada Federal, Presidente da
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CIDOSO; e Lúcia Mascarenhas, Presidente
do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado da Bahia. Ação conjunta da Rede
de Conselhos das Pessoas Idosas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e
Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa da Bahia. Carol Mondillo, Presidente do Conselho
Municipal de Bauru, fez a abertura da live do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
da Bahia - CEPI, iniciativa conjunta da Rede de Conselhos da Pessoa Idosa do Vale do Paraíba e
Litoral Norte, mais um evento em apoio a tramitação em regime de urgência e aprovação do
Projeto de PDL 454/2019, junto à Câmara dos Deputados. Em seguida, contextualizou o
Projeto de Decreto Legislativo - PDL 454/2019, de autoria do Deputado Chico D’ângelo, que
objetiva a sustação do Decreto 9.893/19, que destituiu o colegiado legitimamente eleito do
Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI. Na sequência, Lúcia Secoti convidou Lúcia
Mascarenhas, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa da Bahia e
Coordenadora de Articulação de Políticas para a Pessoa Idosa - CAPI, na Secretaria da Justiça,
Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia – SJDHDS, para falar sobre o CEPI. Lúcia
Mascarenhas detalhou a estrutura do CEPI, instituído pela Lei n˚ 6.675/94, CAPI e avanços
quanto aos direitos dos idosos no Brasil, como as Leis n˚ 13.466/17, de Políticas Nacionais do
Idoso (Lei nº 8.842/1994), de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria nº 2.528/2006), no Estatuto do
Idoso (Lei nº 10.741/2003); e Portaria n˚ 399/06. Também comentou que, mesmo frente aos
avanços conquistados e relatados, de maneira arbitrária, a presidência do CNDI foi
recentemente destituída, em julho de 2019, retirando a paridade do conselho, já que
integrantes da Sociedade Civil foram retirados, reduzindo de 28 para apenas 3 representações.
Comentou o atraso da Bahia nesse âmbito que, infelizmente, somente conta com 61 Conselhos
Municipais, apesar dos 417 municípios no Estado. Além disso, ainda não existe um fundo
estadual destinado ao Conselho Estadual. Relatou que ao assumir o Conselho, logo em seguida
ocorreu a pandemia e, diante disso, novos desafios surgiram, mas o Conselho vem atuando,
com reuniões mensais, atualização do seu regimento e ampliação das comissões internas (mais
5), também comentou sobre A Comissão intersetorial criada pela Secretaria de Saúde do
Estado da Bahia, na unidade do Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do IdosoCREASI, para o enfretamento da Covid-19, realizando monitoramento das Instituições de
Longa Permanência para Idosos - ILPIs. Comentou dificuldades enfrentadas e compartilhou a
informação de, em recente levantamento realizado pela Federação dos Trabalhadores
Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Bahia – FETAG, constatou-se que a maioria
da renda per capita nos municípios baianos é proveniente dos idosos aposentados, ou seja, da
aposentadoria rural. Lúcia Secoti reforçou a fala de Lúcia Mascarenhas, quanto a questão da

restituição dos direitos da pessoa idosa, do controle social e da constituição do CNDI de 2019,
frisando que os programas de lives da Rede objetiva esclarecer essas questões. Salientou a
importância do controle social na política pública para idosos no contexto de pandemia. Em
seguida, convidou a Deputada Lídice da Mata, para falar sobre o tema da live. Lídice,
inicialmente, comentou sobre o Decreto nº 9.893/19, que acabou com diversos conselhos, que
foram a marca da Constituição cidadã de 1988, para o acompanhamento das políticas públicas
e como estruturas de controle social. Criticou a redução do número de integrantes do CNDI, de
28 para 6 pessoas, três do governo e três da sociedade civil, reduzindo, inclusive, a atuação na
formulação do plano nacional, na visão global, com a anterior participação de diversos
representantes dos ministérios, e ações ativas deste conselho. Trouxe um histórico de quando
assumiu a CIDOSO, com uma agenda baseada em 6 ações prioritárias, uma delas referente a
conferência nacional do idoso, que não pode ser realizada, foi suspensa. Comentou sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n. 454/2019, do Deputado Chico D’Angelo, que visa sustar o
Decreto nº 9.893, de 27 de junho de 2019, e recompor o CNDI. Como relatora deste PDL,
atuou como intermediadora do debate, buscando uma negociação com representantes do
governo com a comissão, quanto a composição do CNDI, depois reforçando o PDL para, então,
chegar na Comissão de Constituição e Justiça. Reiteraram também o caráter de urgência para o
presidente da Câmara. Comentou sobre 34 projetos sobre a regulamentação de empréstimos
consignados para idosos, sem obtenção de êxito, pois uma corrente que favorece os
empresários não tem interesse na visão social de proteção aos idosos. São temas do CIDOSO
também a violência física e emocional contra o idoso no Brasil; das ILPIs; temas relacionados a
educação dos idosos, com inclusive, a escuta do depoimento de uma representante da
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, convidada para compartilhar a experiência da
universidade para a universidade para o idoso; pesquisas de ciência e inovação quanto a
adaptação dos idosos às novas tecnologias; da saúde dos idosos; enfim, diversas ações,
apresentadas em relatório, com destaque para a cartilha sobre o Estatuto do Idoso. Diante da
pandemia, todas as comissões de trabalho da Câmara foram suspensos e nem virtualmente
estão ocorrendo os encontros, substituídos pelo Plenário, porém a comissão vem mantendo
contato por meio do grupo do WhatsApp e site, mantendo o contato com deputados e
deputadas, que vem se dedicando a essa temática, e com Lúcia Secoti. Visando complementar
a iniciativa do PDL 454, foi apresentado o PL 4249/2020, visando redefinir a composição do
conselho numa legislação que já consolide a participação. Comentou sobre a necessidade dos
países se dedicarem às políticas para os idosos, população com expectativa de vida crescente e
de relevante importância na economia atual. Compartilhou a rica experiência em evento que
participou na Espanha, sobre cidades amigas do idoso. Por fim, Lúcia Secoti leu as perguntas
postadas no Facebook, tanto para Lúcia Mascarenhas, como para Lídice da Mata, que
responderam às questões. Durante a transmissão da live, no Facebook, 38 pessoas curtiram,
66 fizeram comentários (Anexo II), 7 compartilharam e 391 visualizaram.

Anexo II
Nº Registros de mensagens
1

Saude Pratica · 0:00 Muito importante essa iniciativa. É preciso a real participação da
sociedade exigindo os direitos dos idosos. É o momento do Brasil devolver ao idoso o
Reconhecimento de seu trabalho na construção de uma sociedade melhor.

2

Jânia Limeira · 0:22 Boa tarde

3

Mensageiro Daamizade · 6:29 Bom dia. Queremos parabenizar essa iniciativa. Tudo que
possa devolver ao idoso, na forma de proteção, um pouco da energia que ele dispensou
ao longo de sua vida pela melhoria das condições sociais no país, é muito louvável. Somos
um dos mais antigos grupos de terceira idade do Brasil. Somos o "Mensageiro da
Amizade". Estamos em Taubaté -sp. Queremos lutar pela terceira idade FELIZ E SEGURA.

4

Person Candido Silva · 6:29 Gostaria que a Deputada Lídice comentasse: Não é próprio da
natureza de entidades corporativas o controle social, mas papel constitucional dos
conselhos de Direitos. Portanto numa nova composição do CNDI , é precisso corrigir esse
erro morfológico e dar assento privilegiado aos Conselhos de Pessoas Idosas.

5

Mirnia Santos · 6:41 Conselho Estadual do Idoso do Amazonas acompanhando

6

Person Candido Silva · 8:17 Person, presidente do Conselho de Pessoas Idosas de
Bananal/SP, saúda e parabeniza aos participantes dessa live.

7

Mariângela De Bessa Chácara · 11:27 Conselheira do Conselho da Pessoa Idosa Cei de
Minas Gerais

8

Lilian Patricia Zanca · 11:41 Presidente do Conselho Municipal de Taubaté presente.

9

Jânia Limeira · 13:19 Militante da defesa do direito da pessoa idosa do Amazonas,
Manaus acompanhado as lives.

10

Lar Dos Idosos Ipiaú-Ba · 13:28 Fundação Casa de Deraldina - Lar Dos Idosos Ipiaú-Ba
presente na Live.

11

Rosana Montemor · 14:12 Sim Deus presente sempre!

12

Karla Keller · 15:33 Associação das senhoras da Caridade da cidade de Caetite Bahia
presente na Live

13

Person Candido Silva · 16:44 Além da criação de Conselhos e Fundos é preciso
implementar Poilíticas Setoriais de Governos Municipais, aprovadas em Lei, para que no
cumprimento da lei as ações possam chegar nas pessoas idosas.

14

Conselhos de Pessoas Idosas · 16:45 Bom dia a todos, agradecemos a presença e o apoio
à causa...

15

Albamaria Abigalil Abigalil · 17:30 Albamaria Abigalil - Parabéns aos organizadores pela
iniciativa do Evento. Parabéns à Deputada Lídice da Mata , Presidente da CIDOSO Câmara Federal, pela Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas no Brasil, e dar voz as
Pessoas Idosas, lutando pelo resgate do CNDI, pela Democracia Participativa, e pelas
Politicas Sociais de atenção as Pessoas Idosas no Brasil . Reconhece a importância do
controle democrático no CNDI e propôs o PL 4249/2020 que define a composição do CNDI
e altera a Lei nº 8842/94. Gratidão e Resistência.

16

Conselhos de Pessoas Idosas · 17:35 Estamos anotando eventuais perguntas e
encaminhando às palestrantes

17

Maria Ponciano · 17:36 Maria Ponciano, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa - CEDEPI-RJ. Presente!

18

Jurema Bassi · 17:45 Assistente social cras conselho municipal idoso monte Sião mg

19

Fatima Dragooni · 18:05 Apdm MT

20

Albamaria Abigalil Abigalil · 19:15 Albamaria Abigalil- UNB- Fórum Distrital de Defesa de
Direitos das Pessoas Idosas- DF- Orgulho da Sra Lucia Secotti , da Sra Lucia Mascarenhas ,
da deputada Federal Lídice da Mata representantes de conselhos, gestores, pesquisadores
pela árdua batalha de defender o Controle Democrático do CNDI, em tempos de
destruição da Seguridade Social no Brasil, mesmo com a Pandemia e a destruição da
democracia participativa. Gratidão e resistência. O processo de envelhecimento dessa e
das demais gerações necessitam de Politicas Sociais, controle democrático e
financiamento adequado para o desafio que se apresenta na contemporaneidade.

21

Marta Lopes Pontes · 19:47 Associação Nacional de Getontogia seção Bahia presente na
live

22

Fatima Dragooni · 20:29 Precisa também fortalecer os Fundos da Pessoa Idosa. Em
parceria com os Conselhos Regionais de Contabilidade

23

Marta Lopes Pontes · 20:35 Deputada Lidice da Mata sempre atuando em defesa da
população idosa.

24

Person Candido Silva · 21:02 O papel preponderante dos Conselhos quer municipais,
estaduais ou nacional é cumprir a Constituição ou seja exercer o CONTROLE SOCIAL.

25

Eliana Trindade Rodrigues · 21:13 Bom dia Lar 7 Maravilhas

26

Marta Lopes Pontes · 23:30 Lúcia Mascarenhas , presidente eficiente do CEPI.

27

Fernanda Righi · 28:28 Conselho Municipal de Taubaté presente.

28

Person Candido Silva · 29:19 Os representantes da sociedade cívil legais e legítimos do

CONTROLE SOCIAL de políticas públicas de pessoas idosas no Brasil são os CONSELHOS DE
PESSOAS IDOSAS!
29

Lilia F. Duarte Albuquerque · 29:29 Lilia, conselheira do CEI / AM, pactuo da luta pela
causa, precisamos somar esforços para alcançar o objetivo.

30

Person Candido Silva · 32:31 Não cabe a entidades ou instituições de caráter
corporativos, que devem cuidar de atendimento e assistência, o controle social. Isso é
competência constitucional dos Conselhos de Pessoas Idosas.

31

Fatima Dragooni · 35:37 Parabéns Deputada

32

Fatima Dragooni · 37:24 Associação para Desenvolvimento Social dos Municípios tem
vaga no Conselho Estadual Idoso MT

33

Chico Goes · 37:36 Chico Goes, conselho de Ilhabela presente

34

Marta Lopes Pontes · 38:33 Sim, há de se pensar sobre a economia da longevidade.

35

Fatima Dragooni · 39:02 Estaremos lançando projeto Servidor Amigo dos Idosos, onde
eles podem destinar mensalmente imposto renda para Fundo

36

Person Candido Silva · 39:35 Parabéns a grande parlamentar Lídice da Mata pelo
PL4249/20 que evita que governos facistas e anti-democráticos venham a intereirir nas
aspirações do povo brasileiro.

37

Marta Lopes Pontes · 41:20 Prefeita Lidice da Mata em seu primeiro mandato implantou
várias políticas públicas em prol da população idosa dentre estas o Conselho Municipal do
Idoso

38

Marta Lopes Pontes · 43:27 Associação Nacional de Getontogia seção Bahia presente na
live

39

Antônio Carlos Carlinhos · 43:29 Anonio Carlos (Carlinhos)-Fórum PneiRJ. Quero saudar as
companheiras de luta. Uma saudação especial a nossa dep. lídice Damata por sua luta
feita firmeza e seriedade. Os idosos desse pais agradece seu carinho,respeito e apoio a
nossa luta por dignidade.

40

Ana Lucia Oliveira Diniz · 43:30 Ana Lúcia paraibuna

41

Ana Lucia Oliveira Diniz · 43:41 Vale do Paraíba

42

Gabriela Falconi · 44:05 Gabriela Falconi cmddpi petropolis rj

43

Rosana Montemor · 44:05 Parabenizamos pela live e todas as pessoas que se dedicam a
Vida!

44

Luiza Maia · 46:13 LIDICE DA MATA NÃO É A DEPUTADA DAS FAKES NEWS AQUELA SEM
ESCRÚPULOS? ?

45

Ana Lucia Silva · 46:40 Parabéns Deputada LIDICE pela iniciativa de apresentar o Projeto
de Lei para instituição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa - CNDI. Essa
propositura trará segurança institucional a participação social do segmento da Pessoa
Idosa. O resgate do trabalho participativo, propositivo e democrático do Conselho é
fundamental.

46

Lar Dos Idosos Ipiaú-Ba · 48:20 Excelente as falas, muito satisfeita em participar deste
evento. Parabéns a essas mulheres retadas que lutam em prol das Pessoas Idosas.
Obrigada por compartilhar com todos nos de tanto conhecimento e luta. Avante
companheiras.

47

Eronides Figueira Almeida · 49:59 Parabéns pelo desempenho nesta live - Lúcia
Mascarenhas, Deputada Lídice e Lúcia Secoti - tão ativas e contribuem para mais
esclarecimentos às nossas buscas para assegurar o exercício dos Direitos das Pessoas
Idosas. Eronides Figueira de Almeida - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa de Lorena-SP.

48

Lidia Nadir Giorge · 50:09 A ACIRMESP parabeniza aos projetos em pauta informafos por
Lucia Mascarenhas, Lucia Secoti e Deputada Lúdica da Mata.

49

Marta Lopes Pontes · 51:18 Associação Nacional de Gerontologia seção Bahia,
parabeniza a excelente live e suas participantes.

50

Person Candido Silva · 51:31 Parabéns Lúcia Mascarenhas pela sua percepção
responsável de representante governamental como presidente do Conselho Estadual
sobre o controle social. Muito digno!

51

Antônio Carlos Carlinhos · 52:06 Governos que se sucedem, idosos aposentados que
deram seu suor e sangue ajudando a construir este País, continuam sendo tratados como
gasto pesando no orçamento sem o menor respeito. Precisamos dar um basta nesta
ingratidão. Contamos com pessoas no parlamento como nossa dep.Lídice. Venceremos!

52

Lis Machado Freitas · 52:13 Lis Machado de Freitas do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa CEDEPI RJ. Presente !!

53

Lidia Nadir Giorge · 52:33 "Lidice"

54

José Carlos Carlos Santos Silva · 53:53 Estou aqui

55

José Carlos Carlos Santos Silva · 55:09 Padre José Carlos

56

Ana Lucia Silva · 56:01 Precisamos mobilizar os deputados nos domicílios eleitorais para
solicitar seus líderes na Câmara para precionar o Presidente Rodrigo Maia a colocar BA
pauta de votação virtual por está relacionado aos temas afetos à Comissão Externa do
COVID. Uma vez que a condução política do atual CNDI , não tem contribuído para
diminuir as tantas MORTES de maiores de 60 anos. Com aproximadamente 70 % do total
de mortos no Brasil.

57

Jânia Limeira · 56:17 Por tantos motivos expostos pelas participantes da live é que
precisamos mobilizar a sociedade como um todo, para aprovação do PDL, 454/2019 em
regime de URGÊNCIA

58

Person Candido Silva · 59:26 Uma proposta de encaminhamento: Que todos os Conselhos
Municipais e Estaduais possam se reunir e deliberar sobre propostas a serem
encaminhadas ao CIDOSO sobre a nova composição do CNDI.

59

Person Candido Silva · 1:02:53 Que os Deputados Federais possam fazer pronunciamentos
favoráveis ao PDL 454/19 e a sua colocação em regime de pauta para votação.

60

Iride Cristofoli Caberlon · 1:03:43 Parabéns as palestrantes, excelente conteúdo!

61

Karla Keller · 1:05:26 Parabéns pelo belo debate. A associação das senhoras da Caridade
de Caetite Bahia agradece a todas vocês

62

Cleia Calixto de Castro · 1:07:43 Bom dia

63

Jânia Limeira · 1:08:48 Parabéns pela live e as participantes, em especial a deputada
lidice da Mata pela sua luta pela categoria social de idosos

64

Cesar Romero · 1:10:18 Parabenizando à tds vcs pela Live, e pedindo à nobre deputada
Lidice q seja a nossa porta-voz dos anseios da classe Idosa desse país, junto aos seus pares
no Congresso, mobilizando-os para q sejam alcançados os nossos objetivos.

65

Cesar Romero · 1:20:26 Parabéns à Lúcia Mascarenhas, presidente do Conselho Estadual
do idoso da BA, pela sua adesão à essa luta pelo resgate dos direitos da pessoa idosa, q a
Rede de Conselhos da Pessoa Idosa do Vale do Paraíba e do Litoral Norte de SP vem
realizando, na busca de movimentar à tds os Conselhos deste país.

66

Nil Araújo Gusmão · 1:21:58 A luta é árdua, mas é bom saber que temos pessoas
dispostas e prontas sempre para a defesa dos direitos das pessoas idosas.
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