Aos dezenove dias do mês de fevereiro, do ano dois mil e vinte, com a presença
das cidades de Aparecida, Bananal, Caçapava, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá,
Ilhabela, Lorena, Paraibuna, Pindamonhangaba, Potim, Roseira, Taubaté, São
Bento do Sapucaí, São José dos Campos, realizou-se a décima reunião da Rede de
Conselhos da Pessoa Idosa do Rio Paraíba e Litoral Norte com a seguinte
organização e pauta. Após o acolhimento, composição da mesa de trabalho, foi
aprovada a ata de Ilha Bela, com uma ressalva no terceiro parágrafo, onde existe
um espaço sem escrita, dificultando o entendimento. Foi deliberada a aprovação da
ata e que José Francisco, de Ilha Bela, corrigirá este ponto. Informes:- Maria
Guiomar apresentou a necessidade de formarmos um grupo de trabalho para o
transporte interestadual e pediu para entrar como pauta. Aprovado. Também pediu
como pauta a aprovação da REDE no Congresso Internacional de Envelhecimento
Humano, em Campina Grande, junho. Aprovada. Também como informe entrou a
Conferência Nacional dos Idosos, dias vinte e oito, vinte e nove e trinta de outubro,
ainda a confirmar. Foi informado também que hoje, dia dezenove de fevereiro,
acontece em Brasília um encontro com os Conselhos de todo país para definir.
PAUTA: 1) 80+, Zally e Person, José Francisco justificou sua falta. Person iniciou
com pontos de reflexão, a saber:- estimular os cursos de formação tanto em
gerontologia quanto em geriatria para um olhar voltado para as pessoas com oitenta
anos ou mais; assegurar acento de representatividade em todos os níveis de
conselhos (municipais, estaduais e nacional) das pessoas com oitenta anos ou
mais; destinação de recursos orçamentários nos diversos níveis de planejamento
de políticas públicas especificados para pessoas com oitenta anos ou mais;
estimular junto às varas da pessoa idosa do poder judiciário a atenção específica às
pessoas com oitenta anos ou mais. Esta lei foi sancionada por Michel Temer, lei
treze mil quatrocentos e sessenta e seis, do ano dois mil e dezessete, alterando o
artigo terceiro do estatuto. Lilian de Taubaté, falou que na gerontologia é muito
arriscado classificar a pessoa idosa por idade. Foi interrompido para avisar que
para a radio web, é importante que a fala seja de uma pessoa por vez. Zally, com
oitenta e três anos, falou sobre a necessidade de pesquisar a pessoa idosa oitenta

mais. Em sua pesquisa, não encontrou nada relacionado à pessoa idosa com
oitenta mais. Em Caraguatatuba a população de pessoas idosas oitenta mais não
passa de três por cento. Quem é a pessoa idosa com oitenta mais? Como ele
vivem, o que fazem, o que gostam? Qual a relação com a família? Até que ponto
tem sua identidade? Que aspirações tem? O que querem passar? Quais as
atividades? Como participa das políticas públicas? Precisamos de dados concretos.
Pessoas idosas com oitenta mais não conhecemos nada, muitos nem são ouvidos
em suas casas. Não temos orientações. “Os jovens deixaram de ouvir as pessoas
idosas, assim, perdemos a autonomia.” Relato:- precisamos ver as divergências,
buscar o diálogo com as gerações, senão continuaremos isolados. Formado grupo
de trabalho oitenta mais com:- Aparecida, Thereza; Bananal, Person; Caçapava,
Cacilda; Caraguatatuba, Zally; Lorena, Eronides. Responsável pelo grupo será
Zally. Sugestões para o trabalho. Theresa sugeriu procurar na Pastoral da Pessoa
Idosa, que é ecumênica. Sugerido também a participação de um membro da
Pastoral da Pessoa Idosa para as reuniões. Fazer pesquisa da população com o
Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Deliberado que as cidades presentes deverão
procurar em seu município esta população de oitenta mais. Pode ser na Fundação
CEAD, aplicativo do perfil municipal, pesquisar dados trazendo para a reunião de
maio, em Cunha. Pindamonhangaba criou um censo para a pessoa idosa. Foi
sugerido que estas informações sejam passadas ao grupo REDE (whatsapp) para
que as cidades que não puderem estar presentes, também façam a pesquisa sobre
as pessoas idosas oitenta mais. Para tanto, será feito um roteiro. Zally concluiu
avisando sobre o Congresso de Gerontologia em abril, na cidade de São Paulo. 2)
Organização da Sociedade Civil para a REDE. Adilson iniciou com a primeira
sugestão ao grupo de uma direção executiva. Qual a razão social do nosso grupo?
Qual será o endereço fixo? O nome Associação dos Conselhos dos direitos da
pessoa idosa da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi
aprovado. Cidades sede: Guaratinguetá, Lorena e Pindamonhangaba. Não é
aconselhável a rotatividade por que a cada mudança, teria que ser feita alteração
no estatuto. Maria Guiomar sugeriu que a cidade eleita tenha o Fundo municipal.

Houve aprovação em cem por cento para a cidade de Pindamonhangaba. Levarão
a resposta em Cunha, próxima reunião, em treze de maio deste ano. Formado o GT
OSC com Ilha Bela, José Francisco e Fernando; Pindamonhangaba, Adilson e José
Carlos. A proposta de formação seria: Conselho dos presidentes, Conselho fiscal,
Conselho executivo, compostos por primeiro e segundo vice, sempre com o
mandato atual. O Conselho de presidentes será o órgão máximo. Outra questão
discutida. Como conseguir recursos para o trabalho. 1º. Instituir associados, em
princípio trinta e nove, cidades da RMVPLN; 2º. Patrocinadores, Contribuição dos
associados ou Financiamento público. Será feito novo estatuto com mais
informações, fusões e apresentarão em Cunha, próxima reunião, treze de maio
deste ano. Foi sugerida também a articulação internacional. Os custos deverão ser
rateados entre os membros da REDE, para registro em cartório, encargos,
manutenção do espaço físico e outros. 3) Maria Guiomar falou sobre as reuniões
para a Conferência preparatória ao Congresso Regional. Apresentação em power
point do projeto para as reuniões (em anexo) para a Conferência preparatória.
Alteração feita no projeto quanto às regiões. Deliberado somente duas regiões, com
reuniões em Paraibuna, em abril, dia primeiro, com as seguintes cidades:Caraguatatuba, Igaratá, Ilha Bela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Monteiro Lobato,
Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo
Antonio do Pinhal, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião,
Taubaté, Tremembé, Ubatuba e Santa Branca. A segunda reunião será em
Aparecida, em três de junho, com as seguintes cidades:- Aparecida, Arapeí,
Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas,
Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, Piquete, Potim, Queluz,
Roseira, São José do Barreiro e Silveiras. 4) José Carlos falou sobre a gravação
para o link da TV Vanguarda sobre transporte interestadual. A gravação foi de meia
hora; o tempo de fala de José Carlos foi mínimo, entretanto, todos concordaram que
nós da REDE fomos chamados para o assunto, e, portanto, além de lembrados,
provocou vários comentários. Aproveitamos esta pauta e montamos o GT
Transporte interestadual com Adilson, Madalena, Cacilda e Maria Guiomar. 5) José

Carlos falou sobre o custeio e parcerias para a manutenção do portal e radio web.
Somos trinta e cinco conselhos, se dividirmos pelo número de conselheiros, a base
seria de quatro reais por pessoa. Outra sugestão foi de cada conselheiro colocar o
valor que puder em um envelope e entregar ao presidente. Definido que nenhum
conselho pode, legalmente, assumir despesa como esta. A contribuição deverá ser
individual. Pedido que as pessoas acessem o portal e a rádio web, demonstrando
aos possíveis parceiros, um número grande de interessados. Enquanto não
tivermos parceiros, precisaremos fazer arrecadação mensal. Maria Guiomar disse
que não se importa em pedir todos os meses e pede a colaboração de todos, visto
que o trabalho está bem feito. Sugeriu escutarem a radio web e darem sugestões.
Foi pedido também, artigos escritos por conselheiros. 6) REDE no Congresso
Internacional de Envelhecimento Humano. Person falou nossa participação em dois
mil e dezenove. Aprovada a representação da REDE para dois mil e vinte, em
Campina Grande, no mês de junho. Foi falado sobre a possibilidade de levar o
trabalho oitenta mais a este congresso e também o trabalho de comunicação com a
Cloud Play. 7) Outros assuntos tivemos a ida a Cunha neste dia dezenove, mas o
prefeito avisou que não estaria. Inicialmente iriam Person e Maria Guiomar com as
conselheiras, objetivando apoiar Cunha no trabalho com o conselho de lá. Ficou
definido que marcaremos outro dia. 8) Próxima reunião será dia treze de maio,
quarta-feira, das oito horas e trinta minutos até às treze horas e trinta minutos, em
Cunha, com a seguinte pauta: informações sobre pessoas idosas com oitenta mais
das cidades da RMVPLN; resultado da primeira reunião em Paraibuna sobre o que
discutiremos na Conferência preparatória de setembro dois mil e vinte. Resultados
do GT Transporte Interestual. A conferir, a cidade anfitriã em agosto de dois mil e
vinte será Redenção da Serra. Sem mais nada a tratar, encerramos a reunião e
lavramos a ata.

