Segundo encontro de Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa Idosa, realizado no
Centro de Convivência da Melhor Idade, rua Comendador Custódio Vieira, quatrocentos e
oitenta e sete, Lorena/SP, aos cinco dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito,
reuniram-se Person C M Silva, de Bananal, Heloísa Helena Ramos, de Caçapava, Valéria
Arantes Santos, de Caçapava, Cacilda Mariz, de Caçapava, Thereza Apparecida Oliveira,
de Aparecida, Ignês Ballerini, de Lorena, Fabiana Silva Hial, de Lorena, Zally Pinto V,
Oliveira,de Caraguatatuba, Neilor R. Martins, de Caraguatatuba, Kelen Karina M P e Silva,
de São Josédos Campos, Luigi Bertoncini, de São José dos Campos. Maria Sirlei Oliveira,
de São José dos Campo, Maria de Souza da Silva, de Roseira, Regina Leme, de Roseira,
José Carlos Santos Pinto, de Pindamonhangaba, Jana Hina, de Guaratinguetá, Zélia Maria
Martins G Santos, de Cunha, Benedita Maria dos Santos, de Cunha e Maria Guiomar
Munhoz Leite do Couto, de Lorena, para a segunda reunião de CMDPIs da região. Deram
as boas vindas, Christina Ferrari, coordenadora do CCMI e Maria Guiomar, presidente do
CMDPI. Após a apresentação dos participantes, Person, de Bananal, está enfrentando um
processo e atualização da lei para o CMDPI. É professor na UFRJ, relata que acontecerá
um encontro em Havana, com inscrição de oitenta e quatro países. Relata que sessenta
por cento das pessoas é idosa em Bananal. Foi rebatido este dado com o representante de
Pindamonhangaba (proponho pesquisa para a próxima reunião). Regina de Roseira,
presidente pela sociedade civil há um ano. A cidade não tem CMDPI atuante e agora está
sendo regulamentado, mas a saúde funciona bem. Lia, vice presidente em Roseira, veio
em busca de experiência e participa de reuniões em outros municípios. Kelen, de São José
dos Campos, está presidente. Grande responsabilidade e coordenadora dos centro dias,
com trinta vagas cada um. A meta para o mês são hum mil e quinhentos atendimentos,
acaba atendendo oito mil pessoas idosas, treze por cento da população. Serviço de
convivência e fortalecimento de vínculo, referenciado pelo CRAS e o centro dia, pelo
CREAS. Fazem palestra com atuação de outros órgãos como OAB, Ministério público.
Maria Guiomar apresentou a necessidade conscientizar a população a participar dos
conselhos municipais e a política apartidária deve sempre prevalecer. Colocações da
Kelen:- delegacia da pessoa idosa não está funcionando, importância da força que o
conselho tem com objetivo único, pretensão de fazer workshop envolvendo o poder
público, como por exemplo, construção de habitações adaptadas a partir de agora. Zally
relata ter oitenta e dois anos, trabalha desde mil novecentos e setenta e três na luta pela
garantia de direitos da pessoa idosa Foi a primeira presidente do Conselho Estadual da
Pessoa Idosa por quatro anos. Na tese de mestrado relataa violência contra a pessoa
idosa. Há sete anos começou a auxiliar no conselho na formatação da política, isso no

segundo mandato. Maria Guiomar citou a facilidade com o grupo de whatsapp, Conselhos
das pessoa idosa da região. Sirley, da sociedade civil, apresentou a importância do FUMI,
Fundo Municipal do Idoso e também das conferências. Ignês Ballerini está feliz por ser vice
e parabenizou Maria Guiomar. Jana Hina, presidente em Guaratinguetá, conheceu o
conselho após uma pesquisa. O CMDPI não está atuante, apresentando problemas como a
última atualização que foi ilegal, sem participação dos conselheiros. Fundo está legalizado.
Está tentando colocar em ordem. A participação do poder público é ínfima. José Carlos, de
Pindamonhangaba, vice presidente, apresenta que o CMDPI foi criado em dois mil e seis, e
em dois mil e doze, FUMI , em pleno funcionamento, atendendo ILPIs para manutenção e
apoio com novecentos e oitenta mil reais. Colocou também a preocupação com o número
de pessoas idosas usuárias de crack. Thereza, de Aparecida, presidente, diz que está
aprendendo muito com o conselho. Foi proposto eu Aparecida, Cunha, Guaratinguetá,
Lorena e Roseira façam a conferência juntas. Maria Guiomar pediu que estas cinco cidades
se informem para as orientações necessárias. Luigi, de São José dos Campos, pesquisou e
colocou ser possível. Cacilda, de Caçapava, diz que todas as cidades estão enfrentando
precárias. A população desconhece a força do Conselho. Assim, indicação de pessoas
muitas vezes é difícil. Tem apoio da secretaria de assistência e diferentemente do Centro de
Convivência, o Centro dia para a pessoa idosa, tem despesa alta. Faz parte de cinco
conselhos e acredita ser importante a participação e articulação do grupo. Relata o não
cumprimento da lei por ônibus municipais, e o aumento no número de pessoas idosas com
HIV, Kelen coloca que dra. Carla Pimento, do Ministério público, esta com processo contra
duas empresas de ônibus interestadual. Heloísa, do poder público, trabalha em um hospital
e mobiliza sempre o conselho. Valéria é agente de saúde e responsável FUMI. Zélia, de
Cunha, vice presidente, sociedade civil, apresenta que a cidade conta com somente uma
ILP, que muitos estão em situação vulnerável. O conselho não possui sede e nenhum
material para trabalhar. A OSC de acolhimento está em situação precária.. A cidade não
conta com qualquer ação em prol das pessoas idosas. Uma representante da OAB avaliou a
lei de criação do CMDPI e verificou que está errada. Benedita veio acompanhando Zélia.
Maria Guiomar sugeriu que a Conferência seja em Cunha, com objetivo de sensibilizar o
poder público e sociedade civil. Luigi, coordenador do comitê de Conselhos indica o quanto
os CMDPIs são políticos, sugerindo o não embate com o poder público. Após a
apresentação, foi sugerido o almoço. Posteriormente, trabalhamos o questionamento quanto
ao grupo Conselho da Pessoa Idosa da Região. Maria Guiomar falou sobre a importância
desta identificação, visto que mesmo dependendo do poder público, ou estando em
parceria, a forca está no grupo. Nada havendo mais, foi encerrada a reunião.
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