GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata da Plenária Ordinária do Conselho Estadual da Pessoa Idosa - CEI/MG de 07 de
maio de 2021
Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 9h30min, reúnem-se via
web em Belo Horizonte, em plenária ordinária do Conselho Estadual da Pessoa Idosa
de Minas Gerais – CEI/MG com a presença dos conselheiros (as): Governamental:
Aletea Ferreira Prado de Figueiredo (titular) – Secretaria de Estado de Saúde/SES;
Juliana Oliveira (suplente) – Secretaria de Estado da Cultura e Turismo/SECULT;
Mariângela de Bessa Chácara – Secretaria de Estado de Educação/SEE; Rodrigo
Marques da Costa – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/SEDESE;
Silvestre Dias – Secretaria de Estado da Fazenda/SEF. Sociedade Civil: Bárbara
Gazolla de Macedo – Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia/SBGG; Felipe
Willer de Araújo Abreu Júnior – Movimento de Luta Pró Idoso de MG/MLPI; Maria
Aparecida Rocha Johnson – Associação de Amigos da Terceira Idade/AATI; Marina
Eugênia Mazzoni Canaan – Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade/ABCMI;
Máximo de Fátima Moreira – Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas
Idosos/ SINDNAP; Oswaldo Vieira Vilas – Asilo Santo Antônio; Perpétua de Jesus Luiz
– Associação Amigos da Terceira Idade - AATI Teóﬁlo Otoni/AATI; Rita Felix
Eugênio/Clube da Melhor Idade Renascer/CMI. Doravante identiﬁcados pelo primeiro
nome seguido da sigla do órgão ou entidade que representam. I - Veriﬁcação do
quórum: Constatando um número regimental de 13 conselheiros. Às 09h44minh, o
presidente Sr. Felipe abre a plenária, colocando em votação a plenária virtual, sendo
aprovada
por
unanimidade II - Apresentação das justiﬁcativas dos
Conselheiros ausentes: Hiram Acácio Leite de Ávila e Marcos Ribeiro de Oliveira –
Secretaria de Estado de Governo/SEGOV. Passando em seguida para apreciação dos
pontos de pautas. III - Aprovação da pauta: 1- Leitura e aprovação da ata da
reunião anterior: O presidente informa que houve um pequeno problema, e a
minuta necessita de correção, sugerindo que este mês, se faça a aprovação, de
forma remota, devendo todos vetos serem enviados por e-mail, colocando em
votação foi aprovada por unanimidade. 2- Apresentação das Comissões: Felipe
começa parabenizando comissão de comunicação e educação, abrindo em seguida
para os membros das comissões façam um relato da reunião e ou caso alguma
tenha tirado propostas. A) Comissão de Comunicação e Educação: Bárbara
Gazolla informou a comissão realizou avaliação do projeto do curso a distância, com
inclusões de novas sugestões, as quais foram aprovadas. Que a matriz do projeto já
está pronto e os cursos serão divulgados a partir de junho. Também demonstrou
preocupação com relação à planilha, pois dos 853 municípios existentes no Estado a
maioria não tem conselhos e muitos dos que tem o Conselho, os mesmos
estão inativos; Marina Mazzoni acredita que o Fundo do idoso deveria ser usado para
equipar o CEI e os Conselhos Municipais, tendo assim um programa mais efetivo para
agilizar a comunicação; Mariângela Bessa considera que o trabalho da comissão foi
realizado com a participação das pessoas envolvidas com a Política do Idoso do
Estado, pois foi enviado para as lideranças, vereadores, gestores de Assistência
Social, solicitando dos mesmos opiniões, as quais foram usadas para fazer um
alinhamento na matriz original. B) Comissão de Políticas Públicas: Rita Felix
informa que a comissão não se reuniu e comenta sobre o material de alfabetização
construido dentro da vivência do idoso. Acha que deva se focar no Programa
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Cidadão Nota 10, pois através deste os idosos tem acesso ao Turismo Social, onde
todo idoso fará viagens a baixo custo. Ressalta que Minas não têm acesso, porque
isto não consta na Lei Estadual. Sugere que na próxima reunião, além de discutir as
mudanças da lei, que Felipe quer fazer, também convide a servidora Angélica que é
da Fundação João Pinheiro para participar, falou também da orientação da Angélica
sobre a reforma política do Estado através do IDENE. Felipe disse que proposta de
Rita Felix é grande e envolve alteração na Lei Estadual da criação do Conselho e a Lei
Estadual que cria políticas públicas para o idoso e apos a reunião com a Comissão, e
terão de passar as decisões para a avaliação da Comissão de Normas. Também
explica que o Programa Cidadão Nota 10 foi substituido pelo programa Brasil
Alfabetizado. Mariângela reaﬁma que o programa cidadão nota 10 acabou, sendo
substituído pelo Brasil Afabetizado com uma metodologia mais avançada e se coloca
a disposição para trabalhar com o pessoal sem terra. Aletea, da mesma Comissão,
coloca que foi contemplada com a fala da Tita. C) Comissão de Finanças e Fundo:
Rodrigo começa informando que o projeto foi apresentado na reunião da comissão
no dia 04/05/2021. Pede uma correção no item 7- 7.2, que a comissão fará o parecer
técnico e que o mesmo tomou a liberdade de iniciá-lo, devendo ser aprovado pelo
conselho, para depois ser publicado. Por ter tido uma captação de 95%, foi reduzido
o nº de municípios para 17. Rodrigo apresenta planilhas constando os valores das
doações recebidas em 2020 e 2021, com previsão de utilização para 2021 até 2022.
Destaca que o Projeto Cemais (Capacitação de Conselheiros), foi o único que fez o
pedido de retirada, no valor de 1.395.000,00 sendo descontado os 20% da
universalidade do Fundo, ﬁcando 1.113.000,00 para a execução do projeto. Também
apresentou o esboço do Plano de Aplicação, com 16 projetos, sendo um deles o
Projeto Melhor Geração. Coloca que tem de veriﬁcar se existe alguma instituição que
tenha sido beneﬁciada e ainda não sabe, caso existam deverão ser avisadas. Marina
pergunta se pode usar parte do dinheiro do Fundo para direcionar para uma
campanha de concientização da política do idoso. Felipe e Rodrigo aﬁrma que pode, é
só apresentar um projeto. Oswaldo sugere que o Conselho trabalhe com executivo
dos municípios para equipar ILPIS, conselhos municipais e se pode aproveitar parte
desta verba para equipar a lavanderia do Asilo Santo Antônio. Rodrigo explica que o
edital aprovado e de captação e para a proposta do Oswaldo deve se criar um edital
de ﬁnanciamento de projeto. Também ressalta que quem equipa é o Estado, o
conselho teria de liberar a verba para o Estado equipar os conselhos municipais.
Felipe reforça a fala de Rodrigo, com relação o Estado ser o responsável por equipar
os conselhos. Rodrigo coloca que tem 5.000.000,00 para execução de projetos.
Felipe pede a quem tiver algum projeto, apresentar o mais rápido possivel, e explica
que o conselho não é um órgão gestor e sim de controle social, de ﬁscalização. D)
Comissão de Regionalização e Municipalização: Maria Aparecida Rocha informa
que a reunião do dia 07/05 foi cancelada. Concorda com a fala da Comissão de
Comunicação e Educação, que tem de atualizar e organizar os conselhos, não só o
CEI, como todos os outros. Que esteve conversando com a coordenadora da
SEDESE de Teóﬁlo Otoni a qual junto com o Centro dos Direitos Humanos estarão
fazendo um documento para ser discutido em uma reunião na próxima semana. E)
Comissão de Monitoramento e Fiscalização: Juliana Oliveira informa que reuniu
com Oswaldo, e que entende, como proposta da comissão, a função de monitorar e
ﬁscalizar: Fundo do Idoso, Editais, Convênios , Contratos, Capitações, Transferências,
Plano de Aplicação e as entidades beniﬁciadas, ou seja, tudo que envolve o conselho,
visando garantir a total transparência das ações do mesmo. Felipe solicita um
relatório de cada comissão. Marina pede ao Coordenador da CEPID, Rodrigo
Marques, que apresente um relatório de suas ações para o conselho e menciona a
questão do veículo renegade Flex, doado pelo CNDI. Rodrigo informa que o veículo foi
entregue em julho de 2020 e está estacionado na garagem da cidade administrativa
por causa da pandemia.Também faz uma observação com o carro de 2017, como
ninguém do governo anterior , não retirou o mesmo, acabaram perdendo o veículo e
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o que está na cidade administrativa é o carro de 2019. Felipe reforça a fala de
Rodrigo com relação aos dois veículos. Marina coloca que quando a informação é
dada de forma inteligente, ela esclarece, e isto pode ser feito através de relatórios
atualizados, sem a necessidade da Comissão de Monitoramento e Fiscalização ter de
veriﬁcar. Rita fala sobre o projeto Agita Minas que foi aprovado, mais não chegou ao
conselho e que não adianta fazer projetos pra ser engavetados. Felipe informa que as
Comissões existem justamente para isto, daí a necessidade de apresentarem os
relatórios antes e durante a plenária, deixando a mesma para as liberações. Oswaldo
ressalta que na Comissão de Monitoramento e Fiscalização está faltando pelo menos
mais um membro. Felipe explica que Leila já está providenciando entre os suplentes
para completar todas as comissões. Rodrigo informa que o Pacto Nacional já foi
enviado, estamos aguardando retorno para assinar. CEMIG: Felipe informa que fez
contato com a mesma, conversaram sobre o termo de parceria, os recursos ﬁcaram
com a concessionária. Cabendo ao conselho avaliar os projetos e os enviar para a
própria CEMIG executar. Conferência do Idoso: Felipe informa que a Conferência
Nacional será realizada de forma remota e em duas etapas primeiro regional e a
segunda em Brasília. Com isto temos de fazer a Estadual o mais rápido possivel. Mas
para tanto tem de mudar documento da Estadual que também será feita em duas
etapas, a primeira regionalizada e a segunda em BH. Rodrigo explica que precisa
deﬁnir logo, porque se for necessário fazer licitação e o processo é demorado,
baseado em conferência de outros conselhos, devido o número de participantes será
necessário contratar uma plataforma particular. Silvestre acredita que o processo dar
muito trabalho e será necessário dar muito apoio às regionais. Felipe informa que só
três Estados não ﬁzeram asconferências estaduais. Rodrigo autoriza à Leila a
repassar para todos os conselheiros a documentação do carro. Abre um debate
entre Rodrigo e Marina com relação ao pedido de relatório solicitado à coordenadoria,
Rodrigo diz nãoconhecer nenhum documento que obrigue a coordenadoria/CEPID a
fazer relatórios, mas no caso do veículo, já existe um relatório e nota técnica.
Mariângela e Rita participam do debate, Mariângela diz que se houvem erros na
gestão anterior, não foi por negligência e sim por falta de conhecimento. Rodrigo
pede desculpas aos que se sentiram ofendidos. Ritapede desculpas ao Rodrigo,
Mariângela, agradece aos conselheiros dizendo que ela e Marina teveramseu trabalho
reconhecido. Mas também resalta a importância do trabalho de Rodrigo. Felipe pede
desculpas ao Rodrigo Também coloca que o conselho não é um espaço onde a
Sociedade Civil tem de ser contra o Estado e nem do Estado tentar imobilizar a
Sociedade Civil. O sucesso do Conselho no ano passado, aconteceu porque os dois
caminharam juntos, para conseguir alcançar objetivos comuns. 5 - Encerramento:
A Presidência procede ao encerramento dessa sessão plenária às 11h58min.
Atestam essa ata e a veracidade de seu conteúdo:
GOVERNAMENTAL:
Aletea Ferreira Prado de Figueiredo

Secretaria de Estado de Saúde/SES

Juliana Oliveira

Secretaria de Estado da Cultura e
Turismo/SECULT

Mariângela de Bessa Chácara

Secretaria de Estado de Educação/SEE

Rodrigo Marques da Costa
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Rodrigo Marques da Costa

Silvestre Dias

Social/SEDESE
Secretaria de Estado da Fazenda/SEF

SOCIEDADE CIVIL:

Bárbara Gazolla de Macedo

Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia/SBGG

Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior

Movimento de Luta Pró Idoso de MG/MLPI

Maria Aparecida Rocha Johnson

Associação de Amigos da Terceira Idade/AATI

Marina Eugênia Mazzoni Canaan

Associação Brasileira dos Clubes da Melhor
Idade/ABCMI

Máximo de Fátima Moreira

Sindicato Nacional dos Aposentados e
Pensionistas Idosos/ SINDNAP

Oswaldo Vieira Vilas

Asilo Santo Antônio de Leopoldina/MG

Perpétua de Jesus Luiz

Associação de Amigos da Terceira Idade /AATI

Rita Felix Eugênio

Clube da Melhor Idade Renascer/CMI

Documento assinado eletronicamente por Barbara Gazolla de Macedo,
Usuário Externo, em 18/07/2021, às 10:14, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Felipe Willer de Araujo Abreu
Junior, Usuário Externo, em 19/07/2021, às 09:43, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Silvestre Dias, Assessor, em
19/07/2021, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Aletea Ferreira Prado de
Figueiredo, Coordenador(a), em 19/07/2021, às 17:31, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
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26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Juliana Silva de Oliveira,
Servidor(a) Público(a), em 19/07/2021, às 17:35, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Mariangela de Bessa Chacara,
Servidor (a) Público (a), em 19/07/2021, às 22:09, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Oswaldo Vieira Vilas, Usuário
Externo, em 20/07/2021, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA ROCHA
JOHNSON, Usuário Externo, em 20/07/2021, às 18:55, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Marques da Costa,
Coordenador(a), em 21/07/2021, às 11:11, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Perpetua de Jesus Luiz, Usuário
Externo, em 22/07/2021, às 07:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Marina Eugênia Mazzoni Canaan,
Usuário Externo, em 26/07/2021, às 09:54, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Maximo de Fatima Moreira,
Usuário Externo, em 04/08/2021, às 11:29, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por RITA FELIX EUGENIO, Usuário
Externo, em 09/08/2021, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32259074 e o código CRC 869BBBD3.
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