
ATA DE INSTALAÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DA 

PESSOA IDOSA – CEI. 

Às nove horas e cinquenta e seis minutos do dia trinta de janeiro de dois mil e vinte, no 1 

auditório da Casa de Direitos Humanos - Av. Amazonas, 558 – 7º andar -   Centro – Belo 2 

Horizonte/ MG, realizou-se a reunião de posse dos membros do Conselho Estadual da 3 

pessoa Idosa, presidida pela Comissão Eleitoral, nas pessoas de Aletea Ferreira Prado de 4 

Figueiredo (Secretária de Estado de Saúde - SES) e Mariângela de Bessa Chácara 5 

(Secretaria de Estado de Educação – SEE),  e presente os seguintes conselheiros 6 

representantes do Governo: Hiram Acácio Leite de Ávila (Secretaria de Estado de Governo 7 

– SEGOV), Silvestre Dias (Secretaria de Estado da Fazenda – SEF), Aletea Ferreira de 8 

Prado de Figueiredo (Secretaria de Estado de Saúde –SES), Rodrigo Marques da Costa 9 

(Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE), Mariângela de Bessa 10 

Chácara (Secretaria de Estado de Educação) e Joana Campos Brasil Baxter (Secretaria de 11 

Estado de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA). O Conselho Estadual da Pessoa Idosa 12 

é constituído por 11(onze) conselheiros representantes do Poder Público, tendo, 13 

atualmente, 8 (oito) cadeiras do conselho ocupadas; e 11 (onze) conselheiros 14 

representantes da sociedade civil, tendo, atualmente, 9 (nove) cadeiras ocupadas, e seus 15 

respectivos suplentes, com a finalidade de garantir à pessoa idosa o pleno exercício de sua 16 

cidadania, promovendo a integração e  a participação do controle social, econômico e 17 

cultural, em  consonância com as diretrizes de Governo. À medida que a Comissão Eleitoral 18 

anunciou o nome da entidade da sociedade civil, seu titular e suplente, os mesmos se 19 

apresentaram para os demais. Movimento de Luta Pró Idoso – MLPI, Felipe Willer de 20 

Araújo Abreu Junior (titular) e, Carlos Alberto dos Passos (suplente). Esteve presente o 21 

titular Felipe Willer de Araújo Abreu Junior. Sindicato Nacional Dos Aposentados, 22 

pensionistas e idosos da força – SINDNAP, Máximo de Fátima Moreira (titular) e, 23 

Solange Librelão Carvalho dos Santos (suplente). Esteve presente o titular Máximo de 24 

Fátima Moreira. Clube da Melhor Idade Renascer De Janaúba/MG, Maria Inês Esteves 25 

de Paula (titular) e, Rita Felix Eugênio (suplente). Esteve presente a suplente Rita Felix 26 

Eugênio. Associação Brasileira Dos Clubes Da Melhor Idade - ABCMI/MG, Marina 27 

Eugênia Mazzoni Canaan (titular) e, Selene Flora dos Santos (suplente). Esteve presente 28 

a titular Marina Eugênia Mazzoni Canaan. Associação Amigos da Terceira Idade de 29 



Teófilo Otoni – AATI, Maria Aparecida Rocha Johnson (titular) e, Perpétua de Jesus Luiz 30 

(suplente). Ambas estiveram presentes. 31 

PROVIDENS – Ação Social Arquidiocesana de BH, Aline Rodrigues do Nascimento 32 

(titular) e, Marcelo Henrique Alves Moreira (suplente). Esteve presente a titular Aline 33 

Rodrigues do Nascimento. Sociedade Brasileira De Geriatria E Gerontologia – Seção 34 

Minas Gerais – SBGG/MG, Barbara Gazzola de Macedo (titular) e, Adnaldo Paulo Cardoso 35 

(suplente). Esteve presente a titular Barbara Gazzola de Macedo. Lar São Vicente de 36 

Paulo de Alto do Rio Doce – MG, Rozina das Dores (titular) e, Leidiane Aparecida de 37 

Morais (suplente). Ambas estiveram presentes. Asilo Santo Antônio de Leopoldina/MG, 38 

Oswaldo Vieira Vilas (titular) e, Antônio de Souza Filho (suplente). Esteve presente o titular 39 

Oswaldo Vieira Vilas. Após a apresentação de todos os conselheiros representantes da 40 

Sociedade Civil presentes, as representantes da comissão eleitoral concluíram, dando 41 

posse a todos e, agradecendo e desejando sorte aos membros do Conselho Estadual da 42 

Pessoa Idosa. Aletea indicou à necessidade de reestabelecer a composição da mesa 43 

diretora. Felipe pede a palavra, que lhe é concedida. O mesmo ressalta que no regimento 44 

interno ou na lei de criação do conselho não se encontra explicito a obrigação de alternância 45 

na presidência. Afirma que o conselho funcionou com um acordo de cavaleiros de que 46 

haveria alternância, porém, nos anos anteriores teve-se a sequência de dois mandatos do 47 

representante do governo seguida de um mandato da sociedade civil. Entretanto, a posse 48 

dos conselheiros foi dada antes da nomeação, em consequência, os mandatos se 49 

encerraram antes do prazo e a sociedade civil esteve no poder apenas por 7 meses, sendo 50 

prejudicada em relação à representação governamental. Ainda, acrescentou que antes da 51 

sequência de dois mandatos da representação do Estado, o antigo presidente 52 

representante da sociedade civil foi surpreendido com a informação de que o Estado não 53 

arcaria mais com as diárias, o que o levou a renunciar ao cargo, tendo a representante da 54 

SEDESE o assumido pelos nove meses seguintes até o fim da gestão. Manifesta que, por 55 

uma questão de bom senso a sociedade civil deve assumir a próxima presidência. E, 56 

consequentemente, o regimento interno deveria ser alterado para prever explicitamente a 57 

alternância entre a representação da sociedade civil e do Estado na presidência. Afirma, 58 

ainda, que o regimento interno já foi alterado em relação ao quórum para que o conselho 59 

nunca fique parado em razão da ausência dos conselheiros. Reforça que o conselho está 60 

se qualificando e é necessário dialogo e deliberação, nunca uma relação de briga entre a 61 



sociedade civil e o governo. Porém, acredita que deva ser estabelecida no regimento 62 

interno a questão da alternância, que é saudável. Dessa maneira, propõe que ficaria o (a) 63 

presidente da sociedade civil, o (a) vice do governo, o (a) primeiro (a) secretário (a) da 64 

sociedade civil e o segundo (a) do governo. Aletea passa a palavra para o Rodrigo, que 65 

agradece a presença de todos, e fala da importância da Sociedade Civil nesse papel em 66 

um momento em que destaca-se a necessidade da política pública voltada para o idoso de 67 

maneira efetiva, sendo necessário convencer o poder público que a política para o idoso é 68 

importante, e frisa que o diálogo é que será capaz de realizar isso. Passa então a questionar 69 

se a nova composição de mesa diretora deveria ser presidida pela sociedade civil, sendo 70 

que no último ano a informação é que a sociedade civil ocupou a presidência.  71 

Nesse momento Felipe pede a palavra para esclarecer o erro que impossibilitou que a 72 

sociedade civil cumprisse um mandato integral. Rodrigo retoma a palavra afirmando que 73 

essa é uma luta conjunta, sendo de seu interesse que a sociedade civil tenha as mesmas 74 

condições que o governo teve de exercer a presidência, assim afirma a necessidade de 75 

leitura do regimento interno e sua alteração para que o conselho seja forte e firme e não 76 

haja dúvidas sobre de quem é a vez para exercer a função. Propõe então que o pleno defina 77 

essa questão. Marina pede a palavra para relembrar a construção da coordenadoria do 78 

idoso. Afirma que a sociedade civil foi procurada pelo governo para a construção de um 79 

novo conceito de melhor idade e que a coordenadoria foi criada a partir desse diálogo com 80 

a sociedade civil. É dada à palavra a Dilson José de Oliveira, ex-coordenador especial de 81 

políticas do idoso, que foi convidado para participar da plenária de posse. Ele agradece a 82 

presença de todos, afirmando que é uma presença fundamental, pois a política pública deve 83 

ser diferenciada e efetiva, porque é uma política não voltada somente para o presente, mas 84 

para o futuro e todos que estarão um dia nessa condição. Dilson foi o coordenador da última 85 

gestão e se manifesta para esclarecer que a nomeação ocorreu de tal forma em razão de 86 

uma medida do governo que requereu a regularização das instituições perante o CAGEC e 87 

SIAFI. Dilson manifesta que o art. 18 do regimento dispõe sobre a alternância e é 88 

interrompido por Mariângela que afirma que essa questão já está na pauta e será discutido 89 

pelo pleno. Nesse momento eles passam a leitura do art. 16 do Regimento Interno que 90 

dispõe sobre a mesa diretora e sua eleição. Aletea faz a leitura do art. 16 ao art. 19. DA 91 

MESA Diretora, Artigo. 16- A Mesa Diretora, de natureza colegiada, é paritária e terá 92 

mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução por igual período, sendo, assim, 93 



composta: I - Presidente; II - Vice - Presidente; III - Secretário; IV - Secretário; Parágrafo 94 

Único - Os cargos do inciso I ao IV serão eleitos pela maioria de votos da Plenária. Artigo. 95 

17 - Aos membros suplentes do Conselho fica garantida a participação na Mesa Diretora 96 

como membro, observados os critérios de atuação na Plenária, onde o voto é facultado ao 97 

efetivo e ao suplente somente na ausência do efetivo que o corresponde. Artigo. 18 - A 98 

forma de escolha da Mesa Diretora, ficará a critério da Plenária. Artigo. 19 - Compete à 99 

Mesa Diretora, na função de coordenadora das ações político - administrativas do CEI: I- 100 

Dispor sobre as normas e atos relativos ao funcionamento administrativo do Conselho; II- 101 

Observar e fazer cumprir este Regimento Interno; III- Tomar decisão em caráter de 102 

urgência, "ad referendum" da Plenária; IV- Elaborar, em conjunto com a Secretaria 103 

Executiva, a pauta das reuniões; V- Apreciar matéria em caráter de urgência, a seu critério, 104 

excepcionalmente. Felipe faz a sugestão de que primeiro façam a votação se a presidência 105 

será da sociedade civil ou dos representantes governamentais. Rodrigo manifesta pela não 106 

clareza do regimento, o que faz com que Felipe volte a sugerir a alteração do mesmo. 107 

Marina faz constar que o governo é o responsável pelas políticas públicas da melhor idade 108 

e, que seria uma honra para o próprio governo que a sociedade civil assumisse a 109 

presidência do conselho, pois criaria a oportunidade do melhor debate entre sociedade civil 110 

e governo. Mariângela retoma a leitura do regimento, manifesta que no presente momento 111 

o que deve ser feito é a eleição da mesa diretora e, em momento oportuno que seja debatido 112 

sobre a alteração da resolução. Por 14 (catorze) votos a 1 (um) foi definida que a sociedade 113 

civil ocupará a presidência do conselho. Felipe se candidata para ocupar o cargo, sendo o 114 

único candidato e eleito por unanimidade. Felipe convida Marina para ser a primeira 115 

secretária e ela pede para que se registre em ata que é um momento único, porque a 116 

maioria optou pela sociedade civil em um momento em que a política governamental não 117 

está dando a devida importância à sociedade, e aceita ser a 1ª secretária. Continuando as 118 

atribuições de cada membro da mesa diretora, Rodrigo se manifesta para ser vice-119 

presidente da mesa diretora e Hiram Acácio é indicado à 2º secretário. Aceitando o cargo. 120 

Mariângela passa para a mesa diretora as cadeiras, encerrando os trabalhos da comissão 121 

eleitoral e todos os representantes da sociedade civil assinam o termo de posse. Nada mais 122 

havendo a tratar, foi encerrada a sessão de posse, da qual para constar, eu Sandra Pereira 123 

de Souza, lavrei a presente ata, que subscrevo. Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2020. 124 

Felipe Willer de Araújo Abreu Junior, (Presidente). 125 



Movimento da Luta Pró Idoso – MLPI  126 

Máximo de Fátima Moreira. 127 
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