Rede de Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa da Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral Norte

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, a partir
das nove horas e trinta minutos, reuniram-se para a oitava reunião da Rede de
Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa da Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte, na cidade de Cruzeiro, no salão do Educandário São
Vicente de Paulo situado a rua Dom Bosco, 491 - Centro, 12701-250.
Municípios presentes: Aparecida, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista,
Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Ilha Bela,
Lorena, Paraibuna, Pindamonhangaba, Potim, Queluz, Roseira, São Bento do
Sapucaí. Após a acolhida com café, Sebastião Presidente do CMI de Cruzeiro
deu as boas vindas, dando início ao trabalho. É feita a formação da mesa com:
o presidente do CMI Cruzeiro Sebastião Sávio Ferraz dos Santos, o Sr.
Rogério Miranda e a estagiaria Jessica Bonifácio, o responsável por ser relator
foi a secretaria do CMI Cruzeiro Isabela. - Inicia-se com os presidentes e
representantes se apresentando, em seguida Rogério deu ciência da ata
referente à sétima reunião que foi aprovada sem nenhuma alteração.
Passamos aos informes, onde iniciando com Person que falou sobre a última
reunião realizada em Bananal que falou também sobre a constituição de seu
conselho, criando um mecanismo para chegar perto das pessoas idosas, e que
a melhor forma de fazer isso seria a criação da Rede Municipal. Francisco falou
sobre a Instituição de Longa Permanência que Ilha Bela está tentando fazer a
aproximadamente um ano e meio,onde conseguiram um processo de
instalação.Em seguida foi dado inicio a ordem do dia começando com o
Financiamento do Portal onde Francisco falou que já haviam conseguido R$
950,00 para o pagamento do mesmo, faltando apenas R$ 350,00, Foi explicado
novamente sobre a importância do Portal para a Rede de Conselhos de
Direitos da Pessoa Idosa da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral
Norte e que após 20 dias a partir daquela data o portal estaria no ar. Maria
Guiomar informou que a responsabilidade de receber a vaquinha ficou com ela,
e que está dando certo, e que espera a colaboração de todos e que ao
depositar envie foto do comprovante para ela para identificação, e que isso
estaria sendo um investimento. Alcino informa que em Bananal foi decidido e
aprovado que após 15 dias da reunião de bananal teriam uma resposta com
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quantos reais cada Conselho O presidente Sebastião informou a presença da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Hevelyn Sigolo, que teve
a palavra e deu boas vindas a todos os presentes e fala da importância da
reunião da Rede no município de Cruzeiro, e parabeniza a todos. Dando
sequência foi a pauta do Transporte Interestadual, onde Adilson fala que o
capitulo 10 do Estatuto do Idoso Art. 39. Diz que “aos maiores de 65 (sessenta
e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos
urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando
prestados paralelamente aos serviços regulares”. “Para ter acesso à
gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça
prova de sua idade”. Assunto esse que será levado como moção na
Conferencia Estadual. Após isso, foi dada uma pausa de 30 minutos para o
brunch.Ao retornar, devido a necessidade, foi invertido a pauta.Dando
sequência coma pauta, Rose da Diretoria Regional de Assistência e
Desenvolvimento Social- DRADS falou sobre o Programa São Paulo Amigo do
Idoso, explicando detalhes de como se tornar um município amigo do idoso,
quais os critérios para a obtenção dos selos e as ações obrigatórias, além de
ter disponibilizado uma cartilha passo a passo que foi distribuída via whatsaap
aos conselhos, e também disponibilizou seu contato telefone para que os
conselhos que tivessem dúvidas pudessem entrar em contato com ela.
Edyleda, de Campos do Jordão fez o convite de lançamento do Livro
Conselhos de Política Publicas do autor Nuno Roberto Coelho Pio, que se
realizará no dia 24 de outubro na sede da Casa dos Conselhos de Campos do
Jordão, onde convida a todos a estarem presentes. Foi falado da Criação de
uma OS que deve haver algumas exigências, a qual foi explicada por Adilson,
assim, ficou decidido e aprovado a criação de um grupo de trabalho formado
por Adilson, José Francisco e Rogério. para que na próxima reunião em Ilha
Bela, esse grupo já apresente algo referente a criação da OS. Finalizando os
assuntos de pauta foi falado do Relatório da XV Conferência. Antes de finalizar
foi marcado a 9º Reunião da Rede, na cidade de Ilha Bela no dia 12 de
dezembro a partir das 09h30min com pauta a ser definida. Às quinze horas foi
encerrada a reunião, e eu, lavro e assino esta ata.
Relatora: Isabela Mayara Cândido-CMI Cruzeiro/SP

