LIVE CONSELHO ESTADUAL BAHIA 21_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:
* urgência na aprovação do PDL 454/2019 uma vez que o mesmo tem relação direta com a
pandemia que atinge principalmente os idosos, as ILPI's
* fazer reunião ampliada virtual com os Conselhos Municipais ressaltando a importância dos
Conselhos, do controle social e da APROVAÇÃO do PDL 454/2019 a fim da restauração do
CNDI
* mobilizar a sociedade civil,os idosos, os Foruns de Idosos reforçando a democracia
participativa, na cobrança de retomada de direitos
* fomentar a união dos Conselhos na cobrança do acompanhamento nos Parlamentos do
processo e votação do PDL 454/2019 assim como de quaisquer outros projetos de lei de
temáticas alusivas à pessoa idosa
* articular junto aos Parlamentares de seu Estado, independente de partidos, apoio à
APROVAÇÃO do PDL 454/2019
*convidar artistas, pessoas influentes na mídia a encamparem a importância dos Conselhos
Municipais, Estaduais e Federal
* estimular a participação dos idosos ,da sociedade civil, dos Conselhos no acesso à Câmara
Federal através de email's, telefonemas, reforçando a democracia participativa
* realização pela REDE de reunião com todos os Conselhos (juntos)
* tendo em vista as eleições neste ano realizar reuniões com seus pré candidatos a fim da
inclusão de políticas públicas para os idosos em suas plataformas
* 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.
* Que os Deputados Federais possam fazer pronunciamentos favoráveis ao PDL 454/19 e a
sua colocação em regime de pauta para votação.

