
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 ATA DA SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

ESTADUAL DA PESSOA IDOSA DE MINAS GERAIS, EM 1º DE ABRIL DE 2022

PRESIDENTA: ALETEA FERREIRA PRADO DE FIGUEIREDO

Às 9h30 reuniu-se em Belo Horizonte, via web em plenária Extraordinária, o Conselho
Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais (CEI/MG), com a presença dos
conselheiros: Governamental: Aletea Ferreira Prado de Figueiredo (Secretaria de
Estado de Saúde / SES); Renata Longuinhos Guimarães (Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade / SEINFRA); Hiram Acácio Leite de Ávila (Secretaria de
Estado de Governo / SEGOV); Juliana de Melo Cordeiro (Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social / SEDESE); Rodrigo Marques da Costa (Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social / SEDESE); Silvestre Dias (Secretaria de Estado da Fazenda
/ SEF);  Ozório José Araújo do Couto (Secretaria de Estado de Cultura e Turismo /
SECULT); Kátia Regina Bibiano (Secretaria de Estado de Educação / SEE), Valéria
Bastos Alves (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Publica -
SEJUSP). Sociedade Civil: Leidiane Aparecida Morais (Lar São Vicente de Paulo do
Alto do Rio Doce); Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior (Movimento de Luta Pró-Idoso
de Minas Gerais / MLPI); Marina Eugênia Mazzoni Canaan (Associação Brasileira dos
Clubes da Melhor Idade / ABCMI/MG); Máximo de Fátima Moreira (Sindicato Nacional
dos Aposentados, Pensionistas e Idosos / SINDNAP); Oswaldo Vieira Vilas (Asilo
Santo Antônio de Leopoldina, MG); Perpétua de Jesus Luiz  (Associação de Amigos da
Terceira Idade de Teófilo Otoni / AATI); Rita Felix Eugênio (Clube da Melhor Idade
Renascer de Janaúba, MG); Rozina das Dores (Lar São Vicente de Paula do Alto Rio
Doce, MG / LSVPARD); Assis Francisco Ribeiro (Ação Social Arquidiocesana de Belo
Horizonte / PROVIDENS). I - Verificação do quórum: Número de conselheiros
presentes: 18 (dezoito); votantes: 16 (dezesseis). Convidados: Leila Lopes Pessoa,
Secretária Executiva do CEI-MG. A presidente, Sra. Aletea, abriu a Plenária e os
conselheiros presentes aprovaram que a realização da plenária fosse virtual e por
meio da plataforma ZOOM. II - Apresentaram justificativas pela ausência os
conselheiros: Maria Aparecida Rocha Johnson (AATI). Em seguida a apreciação dos
pontos de pautas: 1) aprovação de Plenária Virtual; 2) aprovação da minuta de
deliberação sobre o cadastro virtual de entidades; 3) aprovação da minuta do plano
de trabalho do CEI/MG para o ano de 2022; 4) alinhamento dos participantes das
comissões temáticas; 5) prestação de contas dos equipamentos doados pelo CNDI-
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa; 6) prestação de contas veículo
doado pelo CNDI - Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa; 7) indicação de 1
(um) município do estado de Minas Gerais para participar da capacitação para a
criação da Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa – RENADI, conforme
solicitação via  e-mail do secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa (SNPDI) e presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa
Idosa (CNDI); 8) informe: possibilidade de plenária híbrida e plenária
presencial. III- Deliberação sobre o cadastro digital de entidades ― A
presidente fez a leitura da minuta de deliberação CEI/MG que dispõe sobre os
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cadastros digitais de entidades e de programas de atendimento à pessoa idosa no
estado de Minas Gerais. A presidente relata sobre a orientação da Juliana, que
informou sobre legislação do governo publicada em 2016, determinando que o
Conselho só pode publicar Deliberação, e deliberações não podem revogar
Resoluções.  Aletea leu e relatou que foi discutida a retirada dos programas
governamentais, pois ficaria muito abrangente, fazendo exclusão e deixando só
entidades não governamentais que desenvolvem trabalhos para as pessoas idosas
em Minas, que deverão efetuar o cadastramento no Conselho da Pessoa Idosa do
âmbito de sua atuação. A conselheira Marina falou que o parágrafo está bem confuso
no que se pretende e a forma como está escrito, e qual o objetivo, já que não é
obrigatório o cadastro. A presidente respondeu que é uma exigência do artigo 48 do
estatuto do idoso. Rodrigo falou que está sendo realizada alteração em uma
Resolução de 2006, em que toda entidade que atua na política da pessoa idosa,
governamental e não governamental, precisa fazer o cadastro virtual/digital junto ao
conselho estadual, pois as entidades precisam das informações junto ao Conselho,
que faltam nos conselhos municipais junto ao estado. Rodrigo pediu para voltar no
artigo primeiro e solicitou que seja eliminado o parágrafo único por estar contraditório
quanto à finalidade da Deliberação do CEI e o cadastramento das entidades no CEI.
Felipe e Juliana concordaram com o Rodrigo. Falaram que todos têm que obter o
cadastro municipal, estadual e nacional, que essa é uma forma de acompanhar os
conselhos. Ozório comentou que se não pode intervir nos conselhos municipais,
como seria a fiscalização, pois tem que haver uma ponte, um vínculo de parceria
onde o Conselho que possa interferir na parceria.  Rodrigo falou que são cadastros
das entidades e não conselho. A presidente relata que haver essa interlocução,
cadastrar todos os conselhos é uma forma de mapear o que temos no estado,
facilitando melhoria para os municípios. Rodrigo falou que é dessa forma mesmo,
tendo os cadastros, facilita a participação em editais de chamamento e, com isso,
receber recursos do FEI-MG.  Marina falou que tem que ter o levantamento dos
cadastros, e que é uma forma de provocar o estado com estímulo à agilidade, dando
o exemplo do Cadastro do Cartão SUS, assim ficando confuso o que realmente quer.
Felipe disse que o Conselho precisa estabelecer critério de cadastramento, e o que
está sendo discutido, só uma Deliberação que com uma Resolução funcionando,
seria a mudança para digital para facilitar as ações. No entender do conselheiro
Felipe, seria só pegar essa resolução e transformar em digital, ou seja, transformar
em digital por meio dessa Resolução; ainda comentou o conselheiro, que tem muita
coisa boa sendo dita, mas que foge da objetividade; na sua opinião o Conselho
deveria ter um regime de cadastro, e dá como exemplo, quando o Ministério Público
vai fiscalizar alguma entidade,  logo pergunta se há cadastro junto ao conselho;
comentou sobre o artigo 48, pois vem focado mais ILPIs , não e tão amplo, que
temos que estabelecer critérios, fazer cadastro municipal e estadual, pois teremos
que buscar e não teríamos essa facilidade, são exigências feita às entidade; que não
é penalizando, mas levar de forma fácil para tê-las mais por perto. Ajudando os
conselhos de forma aberta para facilitar essa articulação juntos, concordou com a
Marina sobre o exemplo passado. A discussão construtiva, mas já existe a
Resolução. Aletea fala que temos que ter interlocuções, estar estrelados na rede,
junto aos conselhos e entidades que atuam na política da pessoa idosa, e passa para
a Deliberação. Com a contribuição dos conselheiros Felipe, Ozório, Rodrigo e Aletea
fazendo as mudanças da Deliberação, das alterações para o cadastramento digital no
Conselho Estadual da Pessoa Idosa. “Art. 5º. Fica revogada a Resolução CEI n. 01, de
14 de fevereiro de 2006.” Rodrigo falou que o Conselho não tem o papel de revogar
Resolução, terá que ver com a Procuradoria Jurídica. Ozório indagou por quem foi
feita. Rodrigo explicou, que na época foi o Conselho, mas em 2016 o Conselho não
teria mais autonomia de determinar Resoluções. Ozório falou que é uma coisa
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simples e preocupou com prazo, que deveríamos rever o mais breve, e deixa uma
justificativa: “Ficam revogadas as disposições em contrário.” Deixando algo pronto,
caso tenham dúvidas, dificuldades, importante dizer que estamos revogando. Juliana
só para entendimento, será encaminhado para deliberação, comenta que pode ser
rejeitada, porque é um ato que está sendo encaminhado com erro. Mariana
comentou que é um erro no passado e falou da indignação de não voltar da forma
que está, muito desgaste, discussão extensa com artigos dificultando todo
entendimento, falou das dificuldades nas entidades. Aletea comentou que esboçou e
terá de estar buscando o parecer junto ao jurídico, e sugere que a discussão ficasse
para a próxima reunião e passou para a pauta seguinte. Juliana sugeriu concluir a
pauta se não houver pautas mais importante. Rodrigo pede orientação à conselheira
Juliana se tem como a Deliberação sair como resolução. Juliana comenta que
receberam uma nota jurídica, que a deliberação não tem poder de revogar uma
Resolução. Ozório disse que isso já foi falado e esclarecido, e que vai ser consultado
com o jurídico. Juliana insistiu em dizer que não podemos encaminhar um reforço
novamente de um ato equivocado, o que não será feito, comentou Ozório, pois
haverá consulta ao jurídico primeiro. Felipe, como sugestão, disse que essa
Deliberação altera a Resolução. Juliana respondeu ao Felipe, dando sugestões para o
Conselho, de que não pode encaminhar da forma como está, mas pode ser uma com
possibilidade de menos erros, ou o Conselho encaminhe um oficio junto do mesmo
processo da presidente, solicitando que a secretaria revoga por meio de Resolução a
Resolução anterior, e o Conselho solicita a publicação da liberação e o jurídico faça a
análise. Rodrigo concordou. Ozório concordou, mas não entendeu o porquê da
polêmica.  Diante das explicações, a Marina acredita que não existia mais condições
da sequência da pauta e sugeriu a intervenção da presidente. Aletea teria passado
como sugestão, antes de saber qual o caminho que estariam tomando diante da
situação, prosseguindo com a sequência da pauta, ficando clara a importância dos
cadastros no Conselho para fazer o diagnóstico, e está auxiliando as entidades.
Rodrigo falou que ficou entendido depois da explicação da Juliana, e que seja redigido
oficio do Conselho para a secretaria, pedindo a revogação da Resolução de 2006, e,
no mesmo processo, a deliberação ser encaminhada para publicação. A dúvida seria
a retirada ou não do artigo 3º. Ozório concordou e pediu desculpas do não
entendimento, mas o caminho é esse. Aletea também concordou com a retirada e
solicitou que se refaz a redação do início da Deliberação: “Considerando o que
estabelece o inciso XI do artigo 2º da Lei n. 13.176, de 20 de janeiro de 1999, que
cria o Conselho Estadual da Pessoa Idosa”, “delibera:”. A presidente colocou em
votação a Deliberação n. 03, aprovada na plenária do CEI de 1º de abril de 2022.
Aletea falou que há outros pontos de pauta e passou para o alinhamento dos
participantes das comissões temáticas, pois há urgência. Oswaldo perguntou porque
não continua as mesmas. Aletea comentou que houve mudanças e tem conselheiros
que saíram, e que as comissões são organizadas para contribuírem com os
alinhamentos das ações do Conselho. Fazendo leitura das atribuições de cada
comissão, dividindo as tarefas de acordo com cada uma delas, assim
ficou: Comissão de Políticas Públicas, entre outras
atividades. Membros: Felipe Willer de Araújo Abreu Junior , Hiram Acácio Leite de
Ávila,  Rita Félix Eugênio, Valéria Bastos Alves  e Leidiane Aparecida Morais -
 Comissão de normas e controle, entre outras atividades. Membros: Ozório
José Araújo do Couto - Comissão de Regionalização, Municipalização e apoio a
Conselhos Municipais, entre outras atividades. Membros: Maria Aparecida
Rocha Johnson, Rozina das Dores e Assis Francisco Ribeiro. Comissão de Finanças
e Fundo, entre outras atividades. Membros: Silvestre Dias, Rodrigo Marques da
Costa e Máximo de Fátima Moreira. Comissão de Monitoramento, Fiscalização e
Controle, entre outras atividades. Membros: Juliana Oliveira e Oswaldo Vieira
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Vilas. Comissão de Comunicação e Educação, entre outras atividades.
Membros: Kátia Regina Bibiano, Marina Eugênia Mazzoni Canaan, Bárbara Gazolla de
Macedo, Perpétua de Jesus Luiz e Ozório José Araújo do Couto. Rodrigo explicou à
presidente o porquê de Felipe estar em todas as comissões, justamente porque era o
presidente. Marina explanou que continua na comissão, mas tem que ser algo amplo,
que a divulgação deva acontecer, sentimentos que não funciona, tudo bonito no
papel e que na prática não acontece. O conselho tem que estar instrumentado para
atender as denúncias da pessoa idosa, a fiscalização, pensa no novo idoso onde
muitos não conhecem e temos que ter esse direcionamento. Aletea responde que é o
momento de reconstruir, e disse sobre a importância da participação de todos os
conselheiros nesse momento de construção. Rodrigo colocou na educação e
comunicação a dificuldade dentro do Conselho da ativação e atuação das comissões;
o segundo ponto é que temos dois editais de chamamento público no Conselho, que
não são de sua responsabilidade, e sita como exemplo alimentar o sítio do Conselho,
o papel de cada comissão e a finalidade dela, colocou sobre alerta o banco de projeto.
Acaba sobrecarregando de funções as mesmas pessoas. Marina concordou, e disse
sobre as frustrações e a diferença entre sociedade civil e governamental. Aletea
pediu tempo para organizar o Conselho e podermos reunir cada comissão, conversar
e ver no que cada uma pode contribuir. E deixou em aberto para aqueles que querem
participar. Ozório disse ter dificuldades com seu celular, mas deixa seu nome para
que a presidente decida o melhor. Aletea deixou claro que as tarefas serão divididas e
logo enviaria a documentação com os nomes de cada comissão. Silvestre solicitou
que seja repassada a pauta da indicação do município para a RENADI, e comentou
que Teófilo Otoni poderia ser indicada devido à sua atuação, isso com concordância
dos outros conselheiros, pelo prazo. Aletea falou que é até dia 30 de abril. Rodrigo
fez análise da RENADI sobre o Pacto Nacional assinado junto ao Conselho e ao
governo do estado, e dentro do pacto existe atuação direta com o Conselho e
entidade, inclusive, estabelecendo critérios no combate à violência da pessoa idosa.
Aletea lembrou que na sua opinião é preciso observar mais vez e ver isso
acontecendo, não se conclui uma ação, municípios cobrando e não há orientação na
política da pessoa idosa criando uma prerrogativa da RENADI, não funciona e nem
coloca o pacto Nacional para funcionar. Frisou que não é nada contra o município de
Teófilo Otoni, mas temos que entender o porquê da RENADI nesse momento
eleitoral, e o Pacto Nacional não é impedimento de indicar, frisando novamente, que é
nada contra o município de Teófilo Otoni, representado pela Maria Aparecida, falou
das conferências e entender o que o governo estar propondo.  Aletea disse que
realmente temos que refletir, se é uma ligação entre a RENADI e o Pacto Nacional, e
que podemos trazer pessoas para informar mais sobre o assunto. Rodrigo falou que
o próprio pacto já fala das violações do direito, falta de critério e objetivos dentro das
políticas públicas que acabam deixando os projetos pela metade. Aletea falou ainda
que a pessoa indicada deve trazer essas novas propostas. Felipe falou do encontro
da RENADI, o papel do Conselho. Que lá estavam a fazer os serviços interligados,
com todos eles, para fortalecer a rede, e trazer essa articulação, resgatar. Está
chamando devido ao acréscimo dos números de violação, não foi relatado sobre o
pacto. A RENADI está desde da primeira conferência com o propósito de trazer para
discussão, teve participação do Ministério Público e Promotoria Pública o papel do
Conselho, discutir e articular entre os outros municípios, concorda que tem o pacto
nacional. Marina falou que não há articulação sem ter acesso a dados, ter os
equipamentos necessários, a mudança do paradigma “não à violência” significa o
respeito ao Estatuto do Idoso não violado. Felipe comentou de que não foi fácil
conseguir o Pacto Nacional, e reconheceu todo empenho do Rodrigo junto à
Universidade Federal; já Marina, disse que temos que partir para a efetividade no
envelhecimento ativo, organizarmos e efetivarmos as ações dentro do Conselho, e
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cumprimenta os conselheiros que não pararam durante a pandemia, e que Minas
Gerais foi o estado que mais trabalhou dito no Conselho Nacional. Rodrigo,
colaborando com a fala do Felipe, solicitou que a presidente questionasse e buscasse
saber realmente o que será feito com o Pacto, já que lá temos a questão da política
da violência, sabemos que vai começar do zero, pois convidar um município para ser
capacitado, para depois articular com os outros munícipios, e mais de 400 deles
aderiram ao pacto. Felipe disse ainda que fica indignado com as mudanças que só
vêm atrapalhar o processo do que está sendo feito, e relatou para a conselheira 
Maria Aparecida, deixando claro que não é problema nenhum quanto à questão do
município indicado.  A presidente colocou em votação a indicação da Conselheira
Maria Aparecida, de Teófilo Otoni. Felipe disse que indica o município Teófilo Otoni e
não a pessoa que vai para a RENADI; comentou sobre os casos de violência que vêm
acontecendo dentro do município de Teófilo Otoni, pois veja a RENADI, que é bem
amplo, a rede não funciona se não houver uma pessoa de peso. Marina comentou da
representação da  Maria Aparecida e de que Teófilo Otoni fica na região do Vale do
Mucuri, e, historicamente, tem sérias dificuldades. Aletea falou que podemos estar
articulando juntos, e ver sempre o trabalho que é realizado em Teófilo Otoni por
intermédio da conselheira Maria Aparecida, e dispõe em votação. Silvestre concordou
com a indicação da conselheira Maria Aparecida, de Teófilo Otoni, até por questão
dos casos de violência que vem ocorrendo e por ela ser sempre ativa. Por
unanimidade, ficou o município de Teófilo Otoni, representada pela conselheira Maria
Aparecida Rocha Johnson, aprovado para participar da capacitação da RENADI. Antes
de finalizar, a presidente agradeceu a todos pelas explanações, agradeceu também a
equipe da secretaria executiva, a Mesa Diretora, e as pautas que não foram
apresentadas, ficaram para serem discutidas na próxima plenária. Encerramento: A
presidente Aletea Ferreira Prado de Figueiredo encerrou a sessão plenária às 12h30.

                                                                                                          

Atestam essa ata e a veracidade de seu conteúdo:

GOVERNAMENTAL:  

Aletea Ferreira Prado de
Figueiredo Secretaria de Estado de Saúde/SES

Hiram Acácio Leite de Ávila Secretaria de Estado de Governo/SEGOV

Ozório José Araújo do
Couto     Secretaria de Estado de Cultura e Turismo/SECULT

Juliana de Melo Cordeiro Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/SEDESE

Rodrigo Marques da Costa Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/SEDESE

Renata Longuinhos Guimarães

 

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA
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Kátia Regina Bibiano

 

Secretaria de Estado de Educação - SEE    

 

Silvestre Dias Secretaria de Estado da Fazenda/SEF

Valéria Bastos Alves

 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança/SEJUSP

SOCIEDADE CIVIL:  

Felipe Willer de Araújo Abreu
Júnior Movimento de Luta Pró Idoso de MG

Perpétua de Jesus Luiz Associação de Amigos da Terceira Idade de Teófilo Otoni/AATI

Máximo de Fátima Moreira Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas Idosos/
SINDNAP

Oswaldo Vieira Vilas Asilo Santo Antônio de Leopoldina/MG

Rita Felix Eugênio Clube da Melhor Idade Renascer de Janaúba/MG

Rozina das Dores Lar São Vicente de Paula do Alto Rio Doce/MG

Leidiane Aparecida de Morais Lar São Vicente de Paula do Alto Rio Doce/MG

Marina Eugênia Mazzoni
Canaan

Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade de Minas
Gerais/ABCMI

Assis Francisco Ribeiro Ação Social Arquidiocesana de BH/PROVIDENS

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maximo de Fatima Moreira,
Usuário Externo, em 10/05/2022, às 13:24, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Ozório José Araújo Couto,
Servidor(a) Público(a), em 10/05/2022, às 13:30, 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 10/05/2022, às 13:43, 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
10/05/2022, às 14:02, 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 Renata Longuinhos Guimaraes,
Servidora Pública, em 10/05/2022, às 15:43, 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 Oswaldo Vieira Vilas, Usuário
Externo, em 10/05/2022, às 15:45, 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 Leidiane Aparecida Morais,
Usuário Externo, em 11/05/2022, às 08:56, 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 11/05/2022, às 10:22, 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 Valéria Bastos Alves, Servidor(a)
Público(a), em 11/05/2022, às 11:23, 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 Katia Regina Bibiano, Servidora,
em 11/05/2022, às 11:44, 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 11/05/2022, 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 Juliana de Melo Cordeiro,
Coordenador(a), em 11/05/2022, às 12:13, 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 Rozina das Dores, Usuário
Externo, em 11/05/2022, às 16:24, 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 Fernando Pacheco Fialho,
Usuário Externo, em 12/05/2022, às 09:06, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
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