Ata do sétimo encontro, aos quatorze dias do mês de junho do ano de
dois mil e dezenove, a partir das nove horas e trinta minutos, reuniramse para a sétima reunião da Rede de Conselhos de Direitos da Pessoa
Idosa da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, na
cidade de Bananal, no bar e Restaurante Visão do Vale, Na estrada 247
Km12, Bananal, São Paulo. O Sr. Person apresenta as autoridades
Presentes: Secretario de Governo Carlos Eduardo da Costa gomes de
oliveira, Secretario de turismo Jose Luiz de Morais, Secretária de
Assistência Social Rosália Leite da Silva Gomes, com a presença dos
seguintes Municípios:
1.Aparecida, 2.Bananal, 3.Caçapava,
4.Cachoeira Paulista, 5.Caraguatatuba, 6.Cruzeiro, 7.Cunha,
8.Guaratinguetá, 9.Ilha Bela, 10.Lorena, 11.Pindamonhangaba,
12.Roseira, 13.São Bento do Sapucaí, 14.São Sebastião, 15.São José
do Barreiro, 16.Queluz, 17.Taubaté. Após acolhida com café leve,
Person, Presidente do CMDPI Bananal, deu as boas vindas, e deu
início ao trabalho. É feita a Formação da mesa como: Coordenador
Person Cândido Matias da Silva, Relator Alcino de Souza Mendes e
Controle do tempo e pauta, José Carlos Santos Pinto. Inicia – se com
Person dando Ciência dos trabalhos, e apresentação dos participantes.
Houve aprovação da ata sem alteração. Seguindo Foi aprovada a
seguinte pauta: - Relatório da participação da Rede no VI Congresso
Internacional de Envelhecimento Humano, em Campina Grande. –
Apresentação dos grupos de trabalho; - Logomarca, - Resultado das
Conferências Municipais e Propostas Regionais a serem Apresentadas
na XV Conferencia Estadual da pessoa idosa em Setembro/2019 em
São Paulo. - Transporte Interestadual. - Congresso Regional, - Proposta
de articulação da Drads com a Rede Regional. – Participação da Rede
Regional na XV Conferência Estadual da Pessoa idosa. Passamos os
informes que começou com a Palavra para Guiomar que fez um
Histórico Resumido de como funciona a Rede de Apoio aos conselhos.
Em seguida Person passa o informe da V Conferência estadual dos
direitos da Pessoa idosa do Rio de Janeiro, onde o mesmo representou
a rede de apoio. Ele disse que destacou item importantes: aprovação
de um Repúdio a extinção do CNPI. Em seguida passa – se a palavra
ao Jose Carlos que fala sobre sua ideia de quem está aproveitando dos
trabalhos do idoso, sua ideia e criar a Rede Municipal do Idoso através
de WhatsApp. Passa – se para a Relatório do Congresso Internacional
do Envelhecimento Humano em Campina Grande – PB, foi por Jose
Carlos que declarou que o grande fruto foi difundir a Rede em âmbito
nacional. Seguindo passa para os relatórios de trabalho: Sistema de
Informação e Comunicação da Rede, o Sr. Jose Francisco faz um
explanação sobre a ideia do sistema de comunicação da Rede (Portal
da Rede). Que foi aprovado com 16 votos e uma abstenção por não
estar presente na hora da apresentação e por estar novo no conselho
de sua cidade. Fica aprovado que em 15 dias teremos uma resposta
com quantos reais cada conselho contribuirá no período de dois meses

para a execução do projeto. Com respeito a Logo marca da Rede ficou
para ser aprovada na próxima reunião da Rede em Cruzeiro. Foi feito
uma proposta para se criar uma OSC (organização da sociedade Civil)
com CNPJ para viabilizar a criação e dar andamento nos processos em
curso, a mesma voltará a ser discutida na próxima reunião em Cruzeiro.
As doze horas e trinta minutos interrompe os trabalhos para o almoço.
Voltamos os trabalhos as Treze horas e trinta e cinco minutos.
Seguindo passamos para o resultado das propostas a serem enviadas
a conferência estadual e nacional. Fica registrado as cidades que
enviaram as propostas: Aparecida, Bananal, Caçapava, Campos do
Jordão, Caraguatatuba, Cunha, Guaratinguetá , Lorena,
Pindamonhangaba, Roseira, São Sebastião, Taubaté. E as propostas
aprovadas foram: 1. Ações de prevenção de acidentes; 2. Coibir
empréstimo e juros abusivos; 3. Campanha de conscientização que
aborde a situação de violação aos direitos das pessoas idosas. Essas 3
propostas foram as que foram apresentadas pela maioria dos
conselhos. A Rede fará encaminhar a Conferencia um documento
priorizando estas propostas. Seguindo segue a proposta do transporte
interestadual, a comissão relata que foi ao órgão e foi dito que o que
elas estão trabalhando vai demorar e elas terão que ir a Brasília.
Seguindo passamos a falar sobre o congresso Regional, após falar
sobre o tema do Congresso “Valeu tio”, foi aprovado a ideia básica do
congresso e terá mais reunião para elaborar o restante do projeto, que
será apresentado em cruzeiro. Seguindo fala – se a proposta de
Articulação da Drads com rede. Ficou aprovado que a rede convidará a
Drads para participar da próxima reunião em cruzeiro. Seguindo
passamos para as deliberações de encaminhamento: é feito a leitura da
Moção de repudio a XV conferencia com respeito a participação do
numero de delegados, feita pela comissão de trabalho. A mesma é
aprovada e será subscrita por todos os delegados que estão na
confe renc ia. É ap rov ada a se guin te p aut a pa ra C ru zeiro : Financiamento do portal, - Transporte interestadual; - Congresso
Regional; - Criar uma OSC; - Participação da Drads na próxima
Reunião; - Relatório da XV Conferencia. Fica definida a Comissão de
Organização que será a seguinte: Coordenador Sebastian, Relator
Isabela e Apontador Rogério. Fica definido que a Próxima reunião em
Dezembro será em Ilha Bella e a reunião de Fevereiro será em Cunha.
Sem mais nada a tratar, às Quinze horas e quarenta e cinco minutos foi
encerrada a reunião, e eu, lavro e assino esta ata.

