
DELIBERAÇÕES E MOÇÕES APROVADAS NA III CONFERÊNCIA 

DISTRITAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - publicada no DODF nº 51, de 

13 de março de 2012: 

 

 

O CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL – CDI/DF, 

no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei nº. 4.602, de 15 de julho de 2011,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Referendar e tornar público as deliberações e moções aprovadas na III 

Conferência Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa, consoante anexos. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PAULA REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO 

Presidente 

 

 

ANEXO I 

 

 

DELIBERAÇÕES APROVADAS NA 

III CONFERÊNCIA DISTRITAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 

 

EIXO I: ENVELHECIMENTO E POLÍTICAS DE ESTADO: PACTUAR 

CAMINHOS INTERSETORIAIS  

 

DELIBERAÇÕES DE ÂMBITO DISTRITAL 

01. Instituir um programa local único de Disque Idoso para receber, triar e encaminhar 

denúncias de desrespeito aos direitos do idoso por equipe capacitada.  

02. Aumentar o valor da per capita pago atualmente pelo Estado por idoso residente 

em ILPIs conveniadas com o Governo do Distrito Federal, tendo como parâmetro o 

estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas. 

03. Criar Centros Dia em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, 

conforme previsão legal estabelecida na Portaria nº 73/2001 do SEA/MPAS. 

04. Aumentar a cobertura da Estratégia de Saúde da Família e investir na capacitação 

das equipes no que se refere a um cuidado diferenciado para com as demandas do idoso, 

inclusive os institucionalizados em ILPIs. 

05. Ampliar os Centros de Atendimento Especializado em Saúde do Idoso para todas 

as regionais de saúde do DF. 

06. Criar e/ou otimizar os espaços de convivência para idosos, com gestão 

compartilhada entre a sociedade civil e o poder publico, incluindo os diversos setores, a 

saber: saúde, educação assistência social, esporte, cultura, lazer, justiça, trabalho, etc. 

07. Estimular a participação de idosos em competições, instituindo bolsas para atleta. 

08. Instituir a Semana de Valorização da Pessoa Idosa. 

09. Ampliar a cobertura do atendimento domiciliar aos idosos nas Regiões 

Administrativas do DF, incluindo as ILPIs, como preconiza o Estatuto do Idoso, 

garantindo-se o deslocamento no caso de necessidade de atendimento ambulatorial e 

hospitalar. 

10. Articular todas as políticas relacionadas ao idoso para estabelecer protocolo de 

atendimento conjunto com os órgãos do GDF e sociedade civil. 



11. Criar ILPIs estatais, com características e condições de funcionamento, recursos 

humanos e financeiros adequados às necessidades da clientela abrigada. 

12. Contratar, pelo GDF, cuidadores de idosos previamente capacitados. 

13.      Desenvolver programa de capacitação de cuidadores familiares. 

14. Implantar as modalidades de atendimento em casas-lares e repúblicas no âmbito 

do DF. 

 

 

DELIBERAÇÕES DE ÂMBITO NACIONAL 

01. Regulamentar a profissão de Cuidador de Idoso, indicando a necessidade da 

capacitação contínua e específica desse profissional para atender o idoso 

institucionalizado, e no seu contexto familiar. 

02. Implementar maior rigor na fiscalização, acompanhando a normatização dos 

convênios bancários que envolvam empréstimos aos idosos. 

03. Incentivar instituições de ensino superior e escolas técnicas para a inclusão da 

educação permanente e da pesquisa na área do envelhecimento humano, incluindo como 

parte do currículo as ILPIs e demais modalidades de atenção como campo preferencial de 

estágio supervisionado. 

04. Ampliar a cobertura do atendimento domiciliar aos idosos. 

05. Instituir Campanha Nacional para que a pessoa idosa que reside no meio rural seja 

reconhecida e respeitada como sujeito de direito. 

06. Instituir Campanha Nacional de prevenção à violência contra a pessoa idosa. 

07. Rever o valor per capita destinado ao pagamento de BPC. 

 

 

EIXO II: PESSOA IDOSA: PROTAGONISTA DA CONQUISTA E 

EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS 

 

DELIBERAÇÕES DE ÂMBITO DISTRITAL 

01. Divulgar nos meios de comunicação os serviços de atendimento ao idoso 

existentes em cada Secretária de Estado, bem como campanhas publicitárias sobre 

questões do envelhecimento e integração da rede de proteção do idoso. 

02. Reduzir a idade para gratuidade do transporte coletivo urbano para 60 anos, 

consoante estabelece o Estatuto do Idoso em seu artigo 39, parágrafo 3º. 

03. Implantar nos centros de saúde e UPAS as equipes multidisciplinares para 

atendimento aos idosos.  

04. Fiscalizar o aumento dos planos de saúde para os idosos incentivando o controle 

social por parte do mesmo. 

05. Implantar o centro de formação e qualificação e centro de referência para geração 

de renda do idoso. 

06. Criar mais centros de saúde para atendimento ao idoso com equipe 

multiprofissional (médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionais, etc.), formada por 

servidores públicos especializados nas áreas de geriatria e gerontologia e divulgar a ação 

à população idosa. 

07. Criar centros de capacitação para o idoso protagonista, a fim de gerar autonomia 

e independência, e para profissionais que lidam com o idoso e demais interessados pela 

temática. 

08. Dar maior visibilidade sobre os assuntos relativos ao idoso  por meio de 

campanhas publicitárias, tais como: prevenção a acidentes domésticos e intoxicações 



medicamentosas, bem como trabalhos sociais que são desenvolvidos nos centros, 

paróquias, ONGs e as formas de atendimentos previstos pela rede de proteção. 

09. Informar através dos meios de comunicação sobre as localizações e o papel dos 

órgãos, das entidades e Secretarias que tratam da questão do idoso DF.   

10. Reativar o SOS idoso com escuta qualificada, objetivando a inserção social 

(prevenção, orientação, diálogo fraterno, denúncia). 

 

DELIBERAÇÕES DE ÂMBITO NACIONAL 

01. Incentivar a informação sobre os direitos da pessoa idosa  a grupos de 

profissionais, de estudantes e da sociedade, promovendo a formação em direitos 

humanos, por meio de inclusão  nos programas nacional, estadual, distrital e municipal 

de educação. 

02. Realizar campanhas educativas sobre qualidade de vida no envelhecimento em 

projetos educacionais inter geracionais. 

03. Promover políticas públicas voltadas para a prevenção e educação, com base em 

pesquisas, sobre o tratamento de dependência química e de doenças sexualmente 

transmissíveis aos idosos/familiares. 

04. Implantar SOS Idoso Nacional oferecendo atendimento especializado.  

05. Estabelecer nacionalmente a gratuidade aos idosos nos transportes coletivos 

urbanos a partir de 60 anos.  

06.  Incentivar a informação e formação, nos vários segmentos, para reconhecimento 

dos direitos e deveres do idoso (Igreja, família, sociedade, escola).  

07. Promover campanhas educativas, visando à qualidade de vida para o idoso (saúde, 

lazer, esporte, família). 

08. Dar preferência ao idoso na concessão das precatórias, independente da origem da 

verba, fazendo valer prioridade prevista no Estatuto do idoso.  

09. Aplicar o mesmo índice de reajuste de aposentadoria, independentemente do 

número de salários recebidos, bem como proibir a continuidade de pagamento à 

previdência ao aposentado que continua trabalhando. 

 

 

EIXO III: FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS CONSELHOS: 

EXISTIR, PARTICIPAR, ESTAR AO ALCANCE, COMPROMETER-SE COM A 

DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS 

 

DELIBERAÇÕES DE ÂMBITO DISTRITAL 

01. Criação o Regimento Interno do Conselho Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa. 

02. Proposta de projeto de lei para criação de Conselhos Regionais dos Direitos da 

Pessoa Idosa no âmbito de cada Região Administrativa do Distrito Federal, nos moldes 

dos municípios. 

03. Criação de uma ouvidoria específica para acolher denúncias relativas à pessoa 

idosa. 

04. Reforçar a defesa de saúde e de transporte dignos à pessoa idosa, com ênfase para 

área rural. 

05. Divulgar pautas, atas e cronogramas relativos às reuniões ordinárias e 

extraordinárias do Conselho dos Direitos do Idoso, por múltiplos meios de comunicação 

e nas regiões administrativas. 

 

DELIBERAÇÕES DE ÂMBITO NACIONAL 



01. Estabelecer mecanismos de articulação do Conselho Direitos do Idoso do DF com 

o demais Conselhos de Direitos do Idoso. 

02. Criar ouvidorias vinculadas aos Conselhos Nacional, Estaduais, Distrital e 

Municipais para acolher demandas relativas à pessoa idosa.  

03. Criação de estratégias para divulgação generalizada dos direitos da pessoa idosa 

junto à sociedade. 

04. Exigir o cumprimento do Estatuto do Idoso no que tange à obrigatoriedade de 

inclusão do processo de envelhecimento, e, da valorização do Idoso nos currículos dos 

diversos níveis de ensino.  

05. Capacitação dos conselheiros de Direitos da Pessoa Idosa em âmbito nacional.  

 

 

EIXO IV: DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, PLANO INTEGRADO E 

ORÇAMENTO PÚBLICO DA UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL E 

MUNICÍPIOS: CONHECER PARA EXIGIR; EXIGIR PARA INCLUIR; 

FISCALIZAR. 

 

DELIBERAÇÕES DE ÂMBITO DISTRITAL 

01. Adequar o transporte público e fazer cumprir o que determinar a lei em relação à 

acessibilidade e prioridade da pessoa idosa, sob pena de cassação da concessão do serviço. 

02. Assegurar recursos para capacitação profissional do idoso para sua integração na 

sociedade e no mercado de trabalho. 

03. Ampliar os recursos captados para compor o fundo de apoio ao idoso. 

04. Garantir orçamento, infraestrutura e pessoal, ainda em 2011, para o pleno 

funcionamento da Secretaria Especial do Idoso e do Conselho dos Direitos do Idoso. 

05. Destinar recursos às campanhas educativas nos meios de comunicação para as 

áreas de acessibilidade, transporte e lazer, dentre outros. 

06. Identificar os recursos existentes no fundo de apoio à pessoa idosa, para aplicação 

adequada ao atendimento de sua finalidade. 

07.      Destinar recursos às atividades de esporte, cultura, lazer e turismo.  

08.    Promover a gestão democrática para funcionamento do fundo de apoio e assistência 

ao idoso.   

07. Criar Centro de Convivência para Idosos nas cidades satélites e no Plano Piloto 

proporcional ao número de habitantes (idosos), promovendo investimento na qualidade 

de vida por meio de alfabetização e cursos, visando a capacitação do idoso para integração 

profissional na sociedade tipo: pós-graduação, idiomas, especialização, graduação e 

cursos técnicos. 

 

 

DELIBERAÇÕES DE ÂMBITO NACIONAL 

01. Criar na estrutura do governo federal a Secretaria Nacional do Idoso, com 

infraestrutura, orçamento e pessoal compatível com a relevância do tema idoso. 

02. Gestão democrática para funcionamento do fundo de apoio e assistência ao idoso. 

03.  Cumprir o artigo 15, do Estatuto do Idoso (acessibilidade a saúde). 

04. Conscientizar quanto à importância e qualidade de vida do idoso na educação 

infantil (consciência social). 

05. Promover a mudança do Estatuto do Idoso para que seja incluída a gratuidade 

também no transporte aéreo. 



06. Reativar a captação de recursos humanos para o cuidado com o idoso e melhoria 

de sua qualidade de vida em todos os aspectos evitando assim sua 

institucionalização.  

 

 

ANEXO II 

 

 

MOÇÕES APROVADAS NA 

III CONFERÊNCIA DISTRITAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 

Os (as) delegados (as) da III Conferência Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa 

aprovam as seguintes moções: 

 

1 – DE REPÚDIO: “O CDI/DF exerce papel fundamental na implementação da política 

distrital do idoso e na articulação com esse segmento, pois se constitui em espaço máximo 

de representatividade da sociedade civil e do poder público e instrumento de controle 

social e democrático. Assim, o trabalho do CDI/DF deve ser reconhecido pelo governo 

do Distrito Federal, notadamente no que toca à organização e realização da presente 

Conferência, o que claramente não foi respeitado na confecção dos materiais de 

divulgação da III CDDPI, não tendo qualquer referência ao nome do CDI/DF nos 

respectivos materiais.”  

2 – DE APELO: “Idoso, exerça o seu direito de voto! Lute por sua cidadania! Use sua 

experiência para promover mudanças na política do DF e do Brasil contra a corrupção. 

Lugar de corrupto é na cadeia. Reforma política já!” 

 

3 – DE APELO: “Atenção da Secretaria de Saúde para familiares de idosos com 

comprometimento mental. O não atendimento acarreta riscos físicos e psicológicos para 

os idosos. ”  

 


