
 

 

 

 

RELATÓRIO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESOA IDOSA DO 

RECIFE 

 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 

A IV Conferência Municipal da Pessoa Idosa do Recife aconteceu nos 

dias 10 e 11 de junho de 2015, no Recife Praia Hotel - Pina. Contou com a 

participação de 387 (trezentos e oitenta e sete) pessoas no Evento. 

Antecedendo a Conferência, foram realizadas 03 (três) Pré-conferências 

Municipais, abrangendo todas as Regiões Político-administrativas (RPAs) do 

Recife: 

• Centro de Tecnologia na Educação e Cidadania (CETEC), no bairro da Boa 

Vista, para as RPAs 1 e 3;   

• Sede do Santa Cruz Futebol Clube, no bairro do Arruda, para as RPAs 2 e 

3; e 

• Lar Fabiano de Cristo, no bairro da Várzea, englobando as RPAs 4 e 5. 

 

 

 

 

 



 

 

A realização das Pré-conferências foi fundamental para o sucesso da 

Conferência, considerando que nesses momentos as Pessoas Idosas e demais 

pessoas interessadas e/ou envolvidas com a temática, foram sensibilizadas 

sobre a importância do tema central “O Protagonismo e o Empoderamento da 

Pessoa Idosa – Por um Recife de todas as Idades”, e os Eixos Temáticos: 

 
 I) Gestão (Programas, Projetos e Ações); 

 II) Financiamento;  

 III) Participação, e 

IV) Direitos Humanos: Enfrentamento à Violência e Garantia de Direitos. 

 

Além disso, também foi ressaltada a importância do Protagonismo da 

Pessoa Idosa, uma vez que a Conferência abordaria as prioridades e 

estratégias mais adequadas para o enfrentamento das mais diversas questões 

e demandas do processo de Envelhecimento, e também o mecanismo de 

gestão das Políticas Públicas Municipais voltadas para o segmento e 

fundamental para orientar os gestores/as públicos, os/as dirigentes das 

instituições da sociedade civil, os/as profissionais e, especialmente, as 

Pessoas Idosas. 

 

Foram de extrema importância as informações fornecidas e 

compartilhadas sobre o que é uma Conferência Municipal e como é essencial 

debater os principais desafios e definir prioridades para as Políticas de forma a 

promover um envelhecimento digno da população e contribuir para a melhoria 

das condições de vida das Pessoas Idosas, atualmente e nos próximos anos. 



 

 

 Partindo dessa premissa, foi possível fazer um trabalho de 

conscientização com o público com o objetivo de subsidiar a sua participação 

na Conferência Municipal. 

 

Registramos ainda que a realização das Pré-conferências também foi 

palco de discussões por parte dos/as participantes sobre Propostas referentes 

aos Eixos, uma vez que todas elas seriam apresentadas na Conferência 

Municipal para que fossem discutidas nos Grupos Temáticos. Seguindo as 

orientações da Conferência Nacional, além dos 03 (três) Eixos sugeridos, o 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – 

COMDIR entendeu pertinente o acréscimo de mais 01 (um) Eixo para debates, 

objetivando enriquecer o diálogo e as discussões.  

 

EVENTO 

 

A Conferência Municipal da Pessoa Idosa do Recife contou com 04 

Eixos Temáticos, sendo criado um há mais, que os recomendados por e 

Brasília (03 propostas), entendendo que o acréscimo de mais um eixo 

enriqueceria o diálogo e as discussões. Abaixo seguem os eixos e o 

quantitativo de propostas apresentadas em cada um, sendo que apenas 03 

(três) eixos seriam apresentados na Plenária Final: 

 

1. Gestão (Programas, Projetos e Ações) – Formulação de 18 

(dezoito) propostas. 

2. Financiamento - Formulação de 07 (sete) Propostas.  

 

 

 



 

 

3. Gestão (Programas, Projetos e Ações) – Formulação de 18 

(dezoito) propostas. 

4. Financiamento - Formulação de 07 (sete) Propostas.  

5. Participação - Formulação de 08 (oito) Propostas.  

6. Direitos Humanos: enfrentamento à Violência e Garantia de 

Direitos - Formulação de 07 (sete) Propostas. 

 

É interessante observar que, houve uma participação bem significativa das 

pessoas nas discussões dos Eixos Temáticos, ou seja, grande interesse do 

público na discussão sobre a Política Pública da Pessoa Idosa em todas as 

áreas: Saúde, Educação, Garantia de Direitos etc.  

 

A Organização da Conferência ficou sob a responsabilidade da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos/Divisão da Pessoa Idosa 

conjuntamente com a Comissão Organizadora da Conferência Municipal do 

Recife, através dos/as Representantes do Conselho Municipal de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa do Recife – COMDIR. Todo o planejamento, 

organização e produção de documentos necessários à realização do evento 

foram discutidos coletivamente e aprovados pela Comissão Organizadora. 

Registre-se também que esses procedimentos foram divulgados no Diário 

Oficial do Município para ciência da população. 

 

 

 

 



 

 

A IV Conferência Municipal da Pessoa Idosa foi iniciada com a Mesa de 

Abertura, com os seguintes integrantes: Ana Rita Suassuna Wanderley, 

Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Luciana Dantas, 

Promotora de Justiça; Niedja Guimarães, Presidente do Conselho Estadual do 

Idoso; Elizabete Godinho, Secretária da Mulher; Rosa Marques, Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife dentre outros. 

Logo após, aconteceu a Palestra Magna, com o Médico Geriatra e Presidente 

da SBGG-PE, Dr. Lucas Andrade. A palestra gerou muitos questionamentos na 

hora do debate, demonstrando o interesse do segmento no que diz respeito à 

saúde. Logo em seguida, foi lido o Regimento Interno da IV Conferência 

Municipal da Pessoa Idosa, e a escuta dos destaques, questões de ordem e 

esclarecimentos, sendo ao final da manhã aprovado o Regimento Interno em 

sua integralidade.  

 

Na parte da tarde do dia 11 de junho, foram iniciados os trabalhos de Grupo 

com as discussões dos Eixos Temáticos. Com os respectivos Grupos 

devidamente formados, que trabalharam em salas distintas, com o apoio de um 

Facilitador/a, um Coordenador/a e um Sistematizador/a. As discussões 

continuaram na manhã do dia seguinte, e a tarde aconteceu as apresentações 

das 03 (três) Propostas priorizadas por cada Grupo; a realização das eleições 

dos Delegados/as Municipais para participar da Conferência Estadual e a 

apresentação das Moções. 

 

Para a apresentação das propostas foi formada uma mesa, com integrantes da 

Gestão Municipal e representantes da Sociedade Civil membros da Comissão 

Organizadora. Todas as dúvidas foram dirimidas e os ajustes necessários  



 

 

realizados, concluindo os trabalhos com as 12 (doze) Propostas priorizadas 

pelos 04 Grupos Temáticos, que seguem abaixo: 

 

Grupo 01: 

 

� Aumentar o número de Profissionais da Saúde através de concursos 

públicos para todas as especialidades voltadas para o atendimento à 

Pessoa Idosa, garantindo qualidade e prioridade, melhoria dos serviços 

de saúde, com recursos humanos, infraestrutura, equipamentos e 

ofertas de medicação adequada para o segmento idoso nas farmácias 

do SUS; 

� Efetivar a articulação intersetorial entre as Secretarias: da Educação, de 

Assistência Social, da Saúde, da Cultura, da Mulher, de Mobilidade, de 

Direitos Humanos, entre outras, para garantir o acesso ao processo de 

Alfabetização e Letramento da Pessoa Idosa, com inclusão digital, a fim 

de erradicar o analfabetismo na Cidade do Recife e incluir o segmento 

idoso para o mercado de trabalho; 

� Garantir a construção e a manutenção de espaços/equipamentos para a 

prática de atividades físicas e programas de esporte e lazer para a 

Pessoa Idosa em todas as comunidades, assegurando qualificação e 

Concurso público para os Profissionais da área de Esportes e Lazer. 

 

 

 



 

 

Grupo 02: 

 

� Criar imediatamente o Fundo Municipal da Pessoa Idosa do Recife para 

ampliação e manutenção das ações de proteção social ao segmento; 

� Destinar recursos financeiros necessários à efetivação da atenção 

primária, secundária e terciária com equipamentos, insumos e 

profissionais concursados em todas as especialidades na atenção à 

saúde do segmento da Pessoa Idosa; 

 

� Realizar formação continuada em Orçamento Público para os membros 

do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e 

comunidades. 

 

Grupo 03: 

 

� Garantir os direitos da Pessoa Idosa previstos no Estatuto do Idoso e, 

em todas as legislações vigentes, quanto à sua aplicabilidade, 

efetividade, monitoramento, fiscalização e avaliação; 

� Garantir que as deliberações da IV Conferência Municipal da Pessoa 

Idosa do Recife sejam efetivadas através da criação de um Plano 

Municipal de Implementação; 

 

 

 



 

 

� O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife 

deve instituir uma Comissão de Sensibilização e Fiscalização em  

parceria com o Ministério Público de Pernambuco, a Delegacia de 

Polícia do Idoso e a Defensoria Pública de Pernambuco para garantir os 

direitos da Pessoa Idosa. 

 

Grupo 04: 

 

� Aumentar o número de ações voltadas à atenção e ao respeito à Pessoa 

Idosa junto à família e à sociedade nos espaços públicos e privados; 

� Atualização permanente na formação dos profissionais dos CRAS, 

CREAS e PSFs que atuam junto às Pessoas Idosas, para o 

monitoramento da violência contra essa parcela da população; 

� Garantir a fiscalização e a punição das Empresas de transporte coletivos 

na hipótese de violação de direito da Pessoa Idosa (no atendimento, na 

segurança, na acessibilidade e no respeito aos assentos preferenciais), 

como também nos estacionamentos reservados para Pessoas Idosas 

nos espaços públicos e privados. 

 

REPRESENTANTES ELEITOS COMO DELEGADOS/AS: 

 

 

1. Elizabeth Maria Porto Carreiro Severien (Representante da Secretaria 

da Mulher, no COMDIR- Conselho Municipal da Pessoa Idosa do 

Recife). Telefone: 93232853/99543396 

2. Jéssica Aline (Representante do CRESS, no COMDIR - Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife). Telefone: 

99727711 



3. Josélia Batista Silva Lages (IASC) Telefone: 94886574/97720337 

4. Amara Vital (Representante do SINDISPREV) - RPA 01. Telefone: 

92694400 

5. Zionete do Bom Parto (Netinha) (Associação de Idosos Monsenhor 

Gilberto Carneiro Leão) - RPA 2. Telefone: 86476403 

6. Maria Madalena Lima da Silva (Representante do IPETI) - RPA 3. 

Telefone: 32218452/86006174/34915295 

7. Maria José Paes Barreto (Representante da ASSAU- UFPE) -  RPA 4. 

Telefones: 85789945/91954245 

8. Maria Áurea da Silva (Grupo Vida Nova) - RPA 5. Telefone: 32552627 

9. Edilene Amorim (Grupo dos Idosos Amiga Lourdinha) - RPA 6. 

Telefones: 34770597/83184685 

10.  Ana Karina Botelho (Representante da Secretaria de Esportes e Lazer) 

– Telefone: 86112912 

 

11. Elizabeth Maria Porto Carreiro Severien (Representante da Secretaria 

da Mulher, no COMDIR- Conselho Municipal da Pessoa Idosa do 

Recife). Telefone: 93232853/99543396 

12. Jéssica Aline (Representante do CRESS, no COMDIR - Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife). Telefone: 

99727711 

13. Josélia Batista Silva Lages (IASC) Telefone: 94886574/97720337 

14. Amara Vital (Representante do SINDISPREV) - RPA 01. Telefone: 

92694400 

15. Zionete do Bom Parto (Netinha) (Associação de Idosos Monsenhor 

Gilberto Carneiro Leão) - RPA 2. Telefone: 86476403 

16. Maria Madalena Lima da Silva (Representante do IPETI) - RPA 3. 

Telefone: 32218452/86006174/34915295 

17. Maria José Paes Barreto (Representante da ASSAU- UFPE) -  RPA 4. 

Telefones: 85789945/91954245 

18. Maria Áurea da Silva (Grupo Vida Nova) - RPA 5. Telefone: 32552627 

19. Edilene Amorim (Grupo dos Idosos Amiga Lourdinha) - RPA 6. 

Telefones: 34770597/83184685 



20.  Ana Karina Botelho (Representante da Secretaria de Esportes e Lazer) 

– Telefone: 86112912 

 

 

MOÇÕES APRESENTADAS 

 

A única Moção encaminhada foi a do Sr. Manoel José da Silva com destinatário 

o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, cujo fator motivador é a  

 

 

 

 

necessidade de ampliar o número de vagas na Conferência Estadual para que 

as Pessoas Idosas possam participar em maior quantidade, pois as vagas  

 

 

 

foram muito reduzidas: (10) dez para o Município de Recife.  Segue em anexo 

o original da Moção para análise do Conselho Estadual do Idoso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A IV Conferência Municipal da Pessoa Idosa do Recife, foi portanto realizada 

com sucesso, levando em consideração os desafios presentes e futuros, os 

quais o Governo e a Sociedade Civil, juntos deverão enfrentar. Nesse contexto, 

é fundamental unir esforços para que a população idosa do Município de Recife 

possa viver com respeito, dignidade e saúde. A dignidade da pessoa humana é 

um dos princípios fundamentais da Constituição Federal. A garantia de uma 

vida digna e saudável configura o pilar na elaboração e implementação de 

políticas públicas de direitos humanos. 



 

 

 

Entende-se que a garantia de acesso aos serviços, a conscientização dos 

gestores públicos e dos próprios idosos/as, a força da família e da sociedade e 

o exercício do controle democrático propiciarão a construção da Rede de 

Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Conseguindo assim, uma  

maior equidade, condizente com os desafios que Recife necessita enfrentar na 

área do envelhecimento e de uma sociedade mais justa para todas as idades. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 

CACILDA MEDEIROS – Gerente de Direitos Humanos da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Recife 

 

ANA ELIZABETH MONTEIRO – Chefe de Divisão da Pessoa Idosa da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Recife 

 

ELIZABETH SEVERIEN – Representante da Secretaria da Mulher do Recife 

 

JÉSSICA ALINE DE MELO E SILVA – Representante do CRESS no Conselho  

 

Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – COMDIR 

 

NORMANDO FERREIRA CORDEIRO – Representante da Pastoral da Saúde 

no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – 

COMDIR 

 



JULIANA PAULINO DANTAS DA SILVA – Representante do CREFITO no 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife – 

COMDIR 

 

JOSÉ PESSOA CHIAN – Representante do Grupo de Convivência Paz e Amor 

no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife. 

 

 

 

Recife, 10 de julho de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


