Aos 12 dias do mês de dezembro de 2019, os integrantes da REDE DE
CONSELHOS DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA REGIÃO
METROPOLITANA DO VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE se reuniram
em ENCONTRO DOS CONSELHOS, na cidade de Ilhabela. O encontro se
deu no auditório do paço municipal, sito à rua prefeito Mariano Procópio
de Araujo Carvalho,86, Ilhabela, a partir das 10 horas, estando presentes
os representantes de Ilhabela, São Sebastião, Piedade, Caçapava, Lorena,
Cunha, São Bento do Sapucai, Bananal, Caraguatatuba, Aparecida,
Taubaté, Pindamonhangaba, mais 6 conselheiros de Ilhabela, além da
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social da cidade. Também
presentes Vera Luzia do Nascimento Fritz, Presidente do Conselho
Estadual do Idoso de São Paulo e Lucia Secoti, ex presidente do Conselho
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa , e também órgãos de imprensa e
comunicadores, conforme lista de presença feita na data. Na abertura
dos trabalhos Francisco Góes, presidente do Conselho Municipal dos
Idosos de Ilhabela, falou sobre a REDE, a importância da participação de
todos, e agradeceu a presença de todos, que demonstraram interesse e
envolvimento no projeto de uma Rede que cuide da defesa dos direitos
da pessoa idosa, que capacite, informe e busque mecanismos de
envolvimento dos Conselheiros da região, das autoridades municipais e
de todo aquele que se interesse pela luta por mais direitos e
responsabilidades do bem estar das pessoas idosas. Em função de
horário, a convidada LUCIA SECOTI, ex presidente do CONSELHO
NACIONAL, e que, por questões políticas federais, continuava legalmente
como Presidente ,mas sem o cargo efetivo, frente a decretos e ações
estranhas ao normal da estrutura de gestão do Conselho Nacional. Lucia

pôde mostrar a injustiça e desinteresse com que hoje é tratada a luta já
conquistada e projetos para melhoria dos benefícios, envolveu a todos
com as informações, os arrazoados, as palavras de luta pela causa da
pessoa idosa. Além de discorrer e envolver a todos sobre os fatos, pode
transferir de forma motivadora, muito de sua personalidade aguerrida ,
entusiasmada, que fez dos presentes parceiros mais atuantes em relação
à causa dos idosos...Formas de atuar, de resistir, de envolver, de
manifestar, pois o momento é delicado, onde a sociedade civil está
sendo excluída de muitos Conselhos e que só Sociedade Civil unida,
pode lutar ,objetivar, e impedir que os movimentos cessem, que os
efeitos positivos de um Conselho Nacional, apoiado pelos Conselhos
Estaduais e Municipais, possam ser efetivos... Logo após o sócio da
CLOUDPLAY, sr. Daniel, empresa esta que cuida da implantação do portal
da REDE , detalhou para todos as características, projeto gráfico,
elementos, focos e objetivos do Portal, que passaria a ser o grande
veículo de informação, capacitação, estimulação e base de pesquisa para
cada um dos conselheiros da REDE e de qualquer interessado em
proteção e projetos para pessoa idosa em cada município. A interligação
com os mecanismos das redes sociais, a rádio web incluída no pacote, e
acima de tudo pediu a colaboração de todos para conteúdos de
qualidade, de interesse e que pudessem ser colocados no Portal.
Cuidados com a qualidade de fotos, textos, manifestos, crônicas, a
dinâmica de participação, etc. pois tudo tem origem nos próprios
conselheiros, no que possam enviar e contribuir de conteúdo, material
ou ideias. Houve o comprometimento de todos para que se perseguisse
estes objetivos, de forma a ter um veículo moderno de atuação e
comunicação. Além de muitas participações, perguntas e interação, logo

após foram todos convidados para um almoço nas dependências do Paço
Municipal, oportunidade de maior contato entre todos conselheiros e
interessados. Na parte da tarde tivemos a palestra da Presidente do
Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Vera Luzia do Nascimento Fritz, que
pode colocar toda sua experiência, visão, exemplos de trabalho efetivo
feito na cidade onde reside, bem como como gestora do Conselho
Estadual de São Paulo.Pode estimular todos a se prepararem melhor,
agir efetivamente, usar dos mecanismos políticos e legais para maior
efetividade do que se busca, pois direitos existem e têm que ser
obedecidos pela municipalidade, pelas autoridades e entidades. Foram
palavras motivadoras que deixaram os presentes entusiasmados, pelos
exemplos, pela filosofia a ser perseguida, etc. Após isso houve a
colocação de informações sobre a possibilidade e necessidade de
transformar a REDE em entidade da sociedade civil, ter CNPJ, existência
formal, regras, estrutura de gestão, obrigações e tipos de associação que
cumpririam os objetivos estabelecidos. Como houve alongamento das
informações, muitas perguntas a serem analisadas e respondidas, o
assunto ficou para ter continuidade na próxima reunião, com Francisco e
Adilson podendo se inteirar mais e trazer mais informações para decisão
final do grupo. Também houve a manifestação e convocação para que os
grupos de trabalhos e as cidades envolvidas nas Pré-conferências,
atuassem com presteza para que os assuntos fossem tratados fora das
reuniões maiores, mas que por elas fossem analisados passo a passo,
para sucesso e envolvimento de todos. Houve a manifestação de
interesse de sediar a próxima reunião bimestral por parte de duas
cidades, mas a decisão ficou de ser tomada, nos próximos dias, mas com
maior probabilidade para Aparecida. Foi aberta a palavra a todos, que

puderam se manifestar, colocar mais contribuições aos diversos assuntos
tratados, e nada mais havendo a registrar, foi dado por encerrada a
reunião da Assembleia da REDE em Ilha Bela e lavrada esta ata.

