
 
CNDH recebe representantes do CNDI em sua 49ª reunião ordinária 

 
Representantes da antiga composição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Idosa (CNDI), Lucia Secoti e Michelline Visconde estiveram presentes na 49ª Reunião 
Ordinária do CNDH para relatar a situação atual do Conselho após a publicação do 
Decreto nº 9.812 de 30 de maio de 2019, e posteriormente, do Decreto nº 9.893 de 27 
de junho, que dispõe sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, e que 
alterou substancialmente sua composição e funcionamento.  
 
As representantes informaram que as regras trazidas pelo Decreto nº 9.812/19 
interromperam o mandato dos/as Conselheiros/as eleitos em outubro de 2018 e cujo 
mandato estava previsto para se encerrar apenas em outubro de 2020. Além disso, o 
Decreto atribuiu a Presidência do CNDI ao Secretário Nacional de Promoção e Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa, sem prever a possibilidade de alternância com a sociedade 
civil.  
 
As representantes também destacaram a redução drástica no número de 
representantes da sociedade civil, de 14 para apenas três, bem como a falta de 
intersetorialidade prevista, já que os três representantes do poder público devem ser 
indicados por áreas do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH).  
 
O Decreto também prevê altera a forma de ingresso no Conselho dos representantes da 
sociedade civil, que seria por meio de seleção com regras estabelecidas pelo MMFDH, 
desconsiderando as eleições realizadas ao longo dos últimos anos pelo CNDI. As 
mudanças introduzidas pelo referido Decreto comprometem fortemente a participação 
social do referido Conselho que foi criado pela Lei nº 8.842 de 1994.  
 
Na ocasião, o CNDH manifestou sua preocupação acerca das alterações profundas que 
vem sendo feitas nos colegiados de defesa de direitos humanos, que praticamente 
inviabilizam a participação social nesses espaços, e informou acerca da recente criação 
de uma Comissão Especial de Participação Social. Esta Comissão contará com um 
representante da sociedade civil de cada um dos conselhos vinculados à temática de 
direitos humanos, com o objetivo de traçar estratégias de enfrentamento ao 
enfraquecimento da participação social imposto pelo atual governo. 
 
 
#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
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