Ata quinto encontro da Rede de Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa da Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, na cidade de Pindamonhangaba,
aos dez dias do mês de abril, do ano dois mil e dezenove, das oito horas e trinta
minutos às treze horas e trinta minutos, no lar São Vicente de Paula, à rua doutor
Fontes Junior, duzentos e vinte, com a presença das cidades de Aparecida,
Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Lorena,
Moreira Cesar, Paraibuna, Pindamonhangaba, Potim, Roseira e Taubaté. Após a
recepção para cadastramento e café de confraternização, iniciou a abertura dos
trabalhos com a formação e aprovação da mesa coordenadora com Adilson,
anfitrião, Maria Guiomar, relatora e José Carlos, no controle do tempo e
apresentação da pauta. Aprovada a mesa, passamos à apresentação dos
participantes com nome e cidade. Ata anterior aprovada. Nos informes, Cacilda
pede para acrescentar o item transporte interestadual. Aprovado. Maria Guiomar
informou a possibilidade de realização de Conferência Estadual, informação dada
por Vera Luzi a, Nascimento Fritz, presidente do CEDPISão Paulo, com entrega
dos resultados até dez de maio; para mais informações, escrever ao e-mail,
cei@desenvolvimentosocial.sp.gov.br, aos cuidados da Comissão Organizadora
de Conferência. Na sequência, apresentação do Projeto REDE, por Person. Com
objetivo de movimento agregativo e interativo, livre de qualquer condição de
caráter corporativo, clientelístico e político partidário foi aprovado por
unanimidade. Antes de passarmos ao próximo ítem, foi dada a palavra ao prefeito
da cidade, Isael Domingues, que destacou a importância dos votos da terceira
idade. Passamos para o resultado das Conferências Municipais com identificação
deinteresse regional. Decidiu-se por uma comissão para estudo com Zélia, de
Cunha, José Bernardes de Paraibuna e Maria Guiomar de Lorena. Para o VI
Congresso Internacional d Envelhecimento, foram escolhidos, José Carlos, de
Pindamonhangaba, Maria Guiomar, de Lorena e Person de Bananal para
representar a REDE e apresentar a experiência com o tema, “ESTRATÉGIAS E
PLANEJAMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE SAÚDE EM REDES
REGIONAIS”, Sem mais a tratar, encerramos a reunião.

