
 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE 

Conselho Estadual da Pessoa Idosa de MG 

 

Às treze horas e quarenta e nove minutos do dia dois de março de dois mil e vinte, 1 

no auditório da Casa de Direitos Humanos - Av. Amazonas, 558 – 7º andar -   Centro 2 

– Belo Horizonte/ MG, realizou-se a primeira reunião ordinária dos membros do 3 

Conselho Estadual da pessoa Idosa, presidida mesa diretora, na pessoa do 4 

presidente Felipe Willer de Araújo Abreu Junior , para discutir e deliberar sobre a 5 

seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da primeira sessão extraordinária de 30 de 6 

janeiro de 2019; 2) Plano de Aplicação do 2020 do Conselho Estadual do Idoso, e; 3) 7 

Edital de Chancela. Estavam presentes os conselheiros: O Presidente da mesa 8 

diretora do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Felipe Willer de Araújo Abreu Junior 9 

e representante do Movimento de Luta Pró Idoso – MLPI; Máximo de Fátima Moreira 10 

e Solange Librelão Carvalho dos Santos, representantes do Sindicato Nacional Dos 11 

Aposentados, Pensionatos e Idosos da Força – SINDNAP; Maria Inês Esteves de 12 

Paula e Rita Felix Eugênio do Clube, representantes da Melhor Idade Renascer De 13 

Janaúba/MG; a 1ª Secretária, Marina Eugênia Mazzoni Canaan, representante da 14 

Associação Brasileira Do Clube Da Melhor Idade - ABCMI/MG; Maria Aparecida 15 

Rocha Johnson, representante da Associação Amigos da Terceira Idade de Teófilo 16 

Otoni – AATI; o 2º secretário Hiram Acácio Leite de Ávila (Secretaria de Estado de 17 

Governo – SEGOV), Silvestre Dias (Secretaria de Estado da Fazenda – SEF), Aletea 18 

Ferreira de Prado de Figueiredo (Secretaria de Estado de Saúde –SES) e Rodrigo 19 

Marques da Costa (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE). 20 

Ausências Injustificadas: Felipe Rodrigues Amado Leite (SECULT), Cláudio de Salvo 21 

Oliveira (SEE), Maria Aparecida Coelho e Joana Campos Baxter (SEINFRA), 22 

Gabriela de Paula Metzker do Couto (SESP), Aline Rodrigos do Nascimento e 23 

Marcelo Henrique Alvez Moreira (PROVIDENS), Adnaldo Paulo Cardoso 24 

(SBGG/MG), Rozina das Dores e Leidiane Aparecida de Morais (Lar São Vicente de 25 

Paulo de Alto do Rio Doce/MG) e, Antônio de Souza Filho (Asilo Santo Antônio de 26 

Leopoldina/ MG). Dando início aos trabalhos, em consonância com os ditames 27 

regimentais, o Presidente, Felipe Willer de Araújo Abreu Junior, cumprimentou a 28 

todos e declarou aberta a sessão plenária. Seguiu-se a verificação do quórum para 29 

abertura dos Trabalhos. Sobreveio à aprovação da pauta da sessão plenária, a qual 30 

foi aprovada. Felipe, então, passou a ler a ata da primeira reunião plenária 31 



 

 

 

extraordinária, assim que realizadas as devidas alterações a mesma foi aprovada 32 

unanimemente pelos membros do conselho presentes. Após, Felipe passou a 33 

esclarecer como se deu as discussões realizadas pelas comissões de normas, de 34 

fundo e orçamento e de políticas públicas, que ocorreram durante a manhã, passou a 35 

palavra para Rodrigo que passou a ler as deliberações do Plano de Aplicação de 36 

2020 e, a possibilidade de uso do Fundo Nacional da Pessoa Idosa na Conferência 37 

Estadual. Aletea apresentou preocupação quanto à possibilidade de limitar o número 38 

de ações ou o uso do fundo, de modo que sugeriu que tal medida fosse expressa de 39 

maneira mais ampla, de modo a não deixar engessado o plano de aplicação. Felipe 40 

manifestou para manter o anexo único com uma redação ampla e, que, se 41 

questionado voltar-se-ia ao debate da redação do mesmo, tal medida foi acatada 42 

pelos demais conselheiros. Após, passou-se ao debate do Edital de Chancela. Felipe 43 

explicou que o edital foi analisado pelo setor jurídico da Casa de Direitos Humanos, 44 

que realizou diversas sugestões de alteração. Como meio de manter a celeridade e 45 

objetividade das reuniões plenárias, Felipe sugeriu a criação de uma comissão com 46 

um número reduzido de conselheiros, que focariam diretamente no edital. A proposta 47 

foi aceita por unanimidade, sendo definido que tal comissão será composta por: 48 

Felipe, Rodrigo, Aletea, Maria Aparecida Rocha, Juliana de Fátima Oliveira 49 

(servidora da SEDESE convidada para a sessão plenária) e Aline Seoane, 50 

representante do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (Cemais). No intuito de 51 

adiantar as discussões, definiram a necessidade de uma sessão extraordinária, a ser 52 

realizada no dia nove de março de dois mil e vinte às quatorze horas, onde serão 53 

debatidos os eixos de atuação e a abertura de edital para a apresentação de 54 

projetos. Logo após, encerradas as discussões da pauta Felipe fez o convite para 55 

que todas participem da inauguração da plataforma SER-DH no dia cinco de março 56 

às quatorze horas. Felipe e Rodrigo passaram aos informes do que foi discutido na 57 

reunião do Conselho Nacional da Pessoa Idosa a que estiveram presentes, foi 58 

comunicado que o governo federal voltou atrás e efetivará o pagamento das diárias 59 

para que os delegados possam estar presentes na Conferência Nacional da Pessoa 60 

Idosa. Ainda, foi aprovado recurso para as capacitações que ocorrerão em 2021, 61 

Felipe explica que as capacitações serão realizadas pelas universidades federais, 62 

devendo o conselho realizar edital de chamamento e informar as mesmas sobre a 63 

metodologia, objetivos, pautas e orientações. Será necessária, ainda, a divulgação 64 

de orientações para os diversos conselhos municipais de Minas Gerais para a 65 



 

 

 

formatação dos conselhos, de modo a atrair a participação deles e contemplar 66 

efetivamente a população da melhor idade. Ainda, sairão duas cartilhas digitais, do 67 

solidarize-se e sobre curatela. Felipe e Rodrigo apresentaram a arte da 5ª 68 

Conferência Estadual da Pessoa Idosa para ciência dos conselheiros presentes. Por 69 

fim, Felipe deu a palavra para todos os convidados. Dayane, do Conselho Municipal 70 

de Ibirité/MG, agradeceu a oportunidade de participar e todo o aprendizado que teve 71 

com as discussões e exaltou a parceria como forma de fortalecimento dos conselhos. 72 

Felipe ressaltou a ideia de fazer um passo a passo de orientações para os 73 

municípios, pois, a tarefa do conselho é a fiscalização com o intuito de orientar. 74 

Ainda, falou sobre a reestruturação da rede para possibilitar essa fiscalização das 75 

violações e de como é importante esse diálogo para entender a situação da 76 

população do interior. Após, Aline Seoane, representante do Cemais tomou a 77 

palavra, agradeceu o convite e parceria e manifestou o desejo de continuar o 78 

trabalho em conjunto com o Conselho. Nada mais tendo a tratar o Senhor Presidente 79 

deu por encerrada a presente reunião da qual eu, Sandra Pereira da Silva, lavrei a 80 

presente Ata, que após aprovada, será publicada na forma e termos regimentais. 81 

Belo Horizonte, 02 de março de 2020. 82 

Felipe Willer de Araújo Abreu Junior, (Presidente). 83 

Movimento de Luta Pró Idoso – MLPI  84 

Máximo de Fátima Moreira. 85 

Solange Librelão Carvalho dos Santos 86 

Sindicato Nacional Dos Aposentados, pensionatos e idosos da força – 87 

SINDNAP 88 

Rita Felix Eugênio.  89 

Clube da Melhor Idade Renascer De Janaúba/MG 90 

Marina Eugênia Mazzoni Canaan. 91 

Associação Brasileira Do Clube Da Melhor Idade - ABCMI/MG 92 

Maria Aparecida Rocha Johnson.  93 

Associação Amigos da Terceira Idade de Teófilo Otoni – AATI 94 

Hiram Acácio Leite de Ávila. 95 

Secretaria de Estado de Governo – SEGOV 96 

Silvestre Dias  97 

Secretaria de Estado da Fazenda – SEF 98 

Aletea Ferreira de Prado de Figueiredo 99 



 

 

 

Secretaria de Estado de Saúde –SES 100 

Rodrigo Marques da Costa  101 
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