
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DA PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA
DE MINAS GERAIS, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022.

PRESIDENTA: ALETEA FERREIRA PRADO DE FIGUEIREDO

 

Às 9h30, reúnem-se via web em Belo Horizonte, em plenária ordinária o Conselho
Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais – CEI/MG com a presença dos conselheiros
(as): 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; Deputado Fernando Pacheco – Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Sociedade Civil: Leidiane Aparecida Morais – Lar São Vicente de Paulo do
Alto do Rio Doce; Bárbara Gazzola de Macedo – Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia/SBGG-MG; Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior – Movimento de Luta Pró
Idoso de Minas Gerais/MLPI; Maria Aparecida Rocha Johnson – Associação de Amigos
da Terceira Idade de Teófilo Otoni/AATI; 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. I - Verificação do quórum: Constatando um número
regimental de 21 conselheiros, sendo 17 votantes. Convidados: Kátia Regina Bibiano –
Secretaria de Estado de Educação/SEE; Nárcia Patrícia Seara Zanetti; Angela Cristina
Alves de Souza e Leila Lopes Pessoa e Ana Rita Lopes Pereira.  Às 09h57, o
presidente, Sr. Felipe abre a plenária, colocando em votação plenária virtual, sendo
aprovada por unanimidade II - Apresentação das justificativas dos conselheiros
ausentes: Não houve justificativas. Passando em seguida para apreciação dos pontos
de pautas. III - Aprovação da pauta: 1- Leitura e aprovação da ata da reunião
anterior: O Presidente justifica que a mesma passa por revisões, motivo pelo qual não
será colocada em votação, ficando para a próxima reunião extraordinária ou
ordinária. 2- Eleição Mesa Diretora: O presidente coloca em votação a eleição em
forma virtual, sendo aprovado por unanimidade de conselheiros presentes. O
presidente informa sobre a eleição da Mesa Diretora, que a presidência passa a ser
governamental e a vice-presidência sociedade Civil, cujo mandato será fevereiro de
2023, relata que houve conversas entre os conselheiros da sociedade civil para que
chegasse à plenária de forma harmônica, que sabe da luta de todos os conselheiros
e só tem agradecer pelo desempenho dentro das sessões plenárias, haja vista que
tivemos quórum e participação nas reuniões, mesmo em tempos de pandemias foi
um conselho que não parou de trabalhar e desenvolver ações; destaca a retomada
do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa colocando em funcionamento,
agradece a todos da mesa diretora, em especial ao Rodrigo pelo relevante trabalho
junto ao conselho e os demais. Em consenso foi formada uma chapa tendo como
sugestão a Presidente Aletea Ferreira Prado de Figueiredo, Vice-presidente Felipe
Willer de Araújo Abreu Júnior, primeiro secretário Rodrigo, segunda secretaria Maria
Aparecida Rocha Johnson. Faz uma explanação da importância de ter a cadeira
representada pela Saúde através da Aletea que é de suma importância, comenta da
representatividade do Rodrigo dentro do conselho, mas deixa em aberto para
aqueles que queiram se manifestar, abre espaço de fala para os conselheiros
indicados. Aletea da Secretaria de Estado da Saúde, fala do convite feito pelo Felipe
sabe que a função a ser desempenhada exige muita dedicação, que tem outras
atribuições, mas conta com todo o conselho, sabendo que é um ano difícil, período
eleitoral e deixa seu nome a disposição. Felipe agradece e fala que não irá caminhar
sozinha, pois tem comissões e também todos estarão juntos. Rodrigo agradece as
palavras e faz um pedido de ficar como segundo secretário da mesa diretora. Felipe
verifica se não haverá problema regimental e passe a palavra para a Maria Aparecida;
a mesma vem agradecer e frisa que o conselho não é formado apenas pela mesma
diretora, mas com todos os conselheiros e naquele momento se torna um desafio
pra todos. Felipe abre o processo de eleição, menciona a composição da chapa que
foi proposta da Mesa Diretora e pergunta se há alguém que queira se candidatar
governamental ou da sociedade civil. Não houve nenhum candidato. Diante disto,
oficializa a nova composição da mesa diretora Aletea Ferreira Prado de Figueiredo
(presidente); Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior (vice-presidente); Maria Aparecida
Rocha Johnson (1ª secretária) e Rodrigo Marques da Costa (2º secretário), sendo
aprovada por unanimidade para o ano de 2022 a 2023. Faz um agradecimento aos
conselheiros da mesa diretora anterior, ao Rodrigo que permanece na mesa diretora,
ao Hiram e Marina. Felipe antes de passar a palavra a presidente Aletea Ferreira Prado
de Figueiredo, informa que está fazendo o relatório das ações que foram feitas como
uma prestação de conta enquanto esteve na presidência, sobre os ofícios solicitados
já estão sendo encaminhados que foram propostos dentro das plenárias. Felipe
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finaliza com a pauta: Participação do Presidente no Encontro Técnico da Secretaria
Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa Idosa e Conselhos Estaduais do Idoso, a ser realizado em
Brasília/DF, nos dias 10 e 11 de março de 2022. Felipe explica que o convite do
Conselho Nacional foi encaminhado ao presidente a ser indicado representante da
sociedade civil como naquele momento ele era presidente e sociedade civil indicou o
seu nome devido à urgência de enviar o nome ao conselho Nacional, mas que a atual
presidente Aletea Ferreira Prado de Figueiredo ou alguém se quiser pode fazer sua
inscrição, outro representante da governamental que queira participar não haveria
problema, mas só que o custeio ficaria por conta do Estado, para sociedade civil e
por conta do CNDI através da UNESCO. Coloca em apreciação e se haveria alguém
contrário a essa indicação. Ficando em concordância de todos que o Felipe
representará o Conselho no encontro técnico nos dias 11 e 12 de março. Felipe
passa a palavra para atual presidente e Aletea Ferreira Prado de Figueiredo. A mesma
vem agradecer a todos pela confiança, e que estará contando com apoio de todos,
agradece ao Felipe pelo convite do encontro técnico no qual não poderá participar
devidas agendas, mas que deixa espaço caso o Rodrigo queira participar e
representar o Estado. Assim abre espaço para ouvir os conselheiros, até mesmo no
privado. A conselheira Juliana Cordeiro da SEDESE parabeniza a gestão passada na
pessoa do Felipe e do Rodrigo e parabeniza os demais da mesa; coloca à disposição
em ajudar a mesa diretora e os demais havendo a necessidade, pois é conselheira
deste conselho e outros, mas está ali para contribuir e reforçando a sua
contribuição, mesmo sabendo que é um ano eleitoral, mas que seja 01 ano de
entregas e de grandes realizações e parabeniza mais uma vez a nova mesa diretora.
Mas no momento surgiu dúvida quanto à questão da definição da mesa diretora, no
qual tinha retratado a Leila. Juliana fez leitura dos artigos 16 e 18 do regimento
Interno do CEI-MG e comprovou estar regimentalmente correto, ficando definido
Aletea Ferreira Prado de Figueiredo (presidente/governamental); Felipe Willer de
Araújo Abreu Júnior (vice-presidente/sociedade civil); Maria Aparecida Rocha Johnson
(1ª secretária/sociedade civil) e Rodrigo Marques da Costa (2º
secretário/governamental), sendo 02 governamentais e 02 sociedades civis. Felipe
responde que não há impedimento regimental quanto à questão das cadeiras. A
Conselheira Marina faz agradecimentos ao Felipe pela coragem de ter feito o convite
de participar da mesa diretora durante os 02 anos, comentando que nunca tinha sido
conselheira do idoso, hoje enxerga a importância do registro da sociedade civil nos
desejos e nas governanças do mundo, indaga sobre a paz diante da guerra que vem
afetando a todos, principalmente a vida da pessoa idosa. Pois é o momento de estar
unidos, somos responsáveis pelas políticas públicas, nós devemos atentar aos
Direitos Humanos. A presidente gostou da colocação da Marina e solicita que a
mesma faça um texto para que possa ser publicado no site do conselho, facebook e
Instagram sobre a preservação dos direitos da pessoa idosa, diante de toda essa
situação quanta a questão da guerra. O Conselheiro Máximo parabeniza todos da
mesa, indaga o que é mais importante neste momento, o conselho ou a política; ele
sabe que este ano será muito difícil, mas teremos que estar atentos, o conselho é
nosso e devemos nos cuidar para não sermos prejudicados, não podemos parar por
conta da política. Aletea agradece sobre questionamento “o conselho é mais
importante para gente do que a política”, extremamente técnico servidor efetivo com
papel técnico e político, que está para ajudar, mas que teremos algumas restrições
devido ao ano eleitoral, mas que podemos buscar outras ações, que estará
aprofundando mais na questão para poder dar sequencias nestas outras ações,
pensando no plano de ação especial para ano 2022, com publicação de edital para o
ano de 2023. A conselheira Juliana comenta que é de suma importância à fala da
presidente, em rever um plano de ação para este ano de 2022 com períodos de
execução, como sugestão para a próxima plenária; os conselheiros trazendo
sugestão e ideias para o conselho e temos dois pontos positivos o desenvolvimento
no processo do FEI e da eleição, assim facilitando os trabalhos da mesa diretora,
principalmente vindo com esse olhar técnico. A presidente responde que a proposta
é de estarmos trabalhando juntos. O conselheiro Oswaldo acredita deveremos ter um
plano de ação com vários conselhos que não estão funcionando, pois retrata que na
sua cidade tem conselho com presidente e conselheiros, mas não funciona.  Retrata
que a ILPI de Asilo Santo Antônio de Leopoldina, tem um dinheiro retido de R$
38.000,00 (trinta e oito mil reais) que não consegue sacar devido o não
funcionamento do conselho, está é uma questão delicada de estar dando
continuidade para que os conselhos atuem efetivamente. Aletea agradece e fala
importância dar esse suporte os esses conselhos que estão ativos e inativos para
seu funcionamento. A conselheira Bárbara solicita esclarecimentos, e informa que em
agosto vai acontecer o Congresso Mineiro de Geriatria e Gerontologia, e gostaria de
colocar uma mesa com informações da RAPI, Conselho e gostaria de saber se há
impeditivo já que vai está acontecendo no período eleitoral.  A presidente encaminha a
fala para conselheira Juliana. A conselheira fala que chegou uma cartilha na SEDESE
quanto essa questão o que pode o que não pode até mesmo aos prazos e estará
encaminhando para que todos tenha conhecimento e não seja prejudicado. O
conselheiro Felipe explana que não ver impedimento, algo que não poderia se
houvesse transferência de recurso, o conselho pode participar, pois é uma discussão
temática e não política. O conselheiro Silvestre Dias comenta da fala do Oswaldo que
é de suma importância fazer um trabalho de ponta com esses conselheiros, coloca
para a nova mesa diretora como pauta as reuniões, aproveita o momento para
parabenizar todos da mesa diretora anterior e coloca a disposição da presidente. A
presidente agradece e garante estar junto nas ações. A conselheira Rita parabeniza a
todos da mesa anterior e a mesa eleita, a mesma vem relatando as dificuldades
encontradas quando chega ao determinado local e não tem uma identificação de
conselheiro, então solicita providências da credencial, também fala das dificuldades
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dos conselhos. A presidente garante que estará revendo esta questão da credencial.
Oswaldo comenta que a credencial é importante e irá abrir as portas para o
conselheiro atuar melhor, parabeniza a Rita, conselho não e só o cadastro no CEI e
sim está atuando, buscar caminhos para que estes funcionem. Marina fala da
importância do funcionamento destes conselhos, deu exemplos, há momentos que
podem afetar a melhor idade, como uma enchente, planejamento da cidade que
podem tanto saber ter o cuidado ou chamar o idoso para participar de um processo
para uma qualidade de vida melhor. A presidente retrata que são muitas ações,
informações que temos que divulgar sugerindo reunião. Silvestre sugere uma criação
de comissão para estabelecer ações e ver essa necessidade, já que surgiram várias
ideias e coloca à disposição. A Conselheira Cida Johnson explana em cima de todas as
falas, da importância da credencial sugerida por Rita, fala da importância do conselho
está junto nas ações, buscar caminhos para as demandas surgidas, coloca à
disposição no que precisar, relata das ações que o conselho de Teófilo Otoni vem
promovendo junto com o Movimento Vidas Idosas em outros municípios e com o
apoio da Secretaria Executiva Leila Lopes Pessoa.  A presidente agradece pelas
colocações e passa para o calendário das reuniões se vão continuar o mesmo e
solicita informação à Leila. A Secretaria Executiva informa que antes até teria pensado
nas quintas, mas devido não ter links disponíveis, que única opção será manter as
últimas sextas-feiras, mas pode verificar links disponíveis para as sessões
extraordinárias. A Leila informa que Katia Regina Bibiano, indicada pela Secretaria de
Estado Educação para cadeira de conselheira titular está presente na reunião plenária
como convidada, aguardando a publicação de sua nomeação no diário oficial. Kátia
explana que está à disposição, gosta de ajudar e sugere ideias para estar trabalhando
junto aos conselhos municipais. A presidente da boa vindas e agradece pela
disposição e que a educação irá contribuir muito. O conselheiro Silvestre Dias faz
agradecimento pelos trabalhos prestados pela Secretaria Executiva Leila Lopes,
mesmo com a doença, esteve à disposição sempre junto o conselho e espera que
continue dando essa contribuição nessa nova mesa diretora. O Conselheiro Felipe
também vem fazer esse agradecimento em nome da Leila Lopes estende os seus
agradecimentos a todos da equipe. A Secretaria Leila agradece, fica emocionada pelo
seu reconhecimento e se coloca a disposição de todos. Marina aproveita para falar da
estrutura do conselho que possamos discutir mais sobre isso, para facilitar os
trabalhos do conselho. Antes de finalizar a Presidente agradece a todas e todos pelas
explanações, agradece também a equipe da secretaria executiva, a mesa diretora
anterior e a recente, promete fazer uma reunião com a mesa diretora para pautar
essas falas e sente segura onde todos se coloquem a disposição. Encerramento: A
presidência procede ao encerramento dessa sessão plenária às 12h35.  
                                                                                                          

Atestam essa ata e a veracidade de seu conteúdo:

GOVERNAMENTAL:  

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

Renata Longuinhos Guimarães Secretaria de Estado Infraestrutura Mobilidade/SEINFRA

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

Julia Carolina Martins de Oliveira 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

Deputado Fernando Pacheco Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Silvestre Dias Secretaria de Estado da Fazenda/SEF

Valéria Bastos Alves Secretaria de Estado de Justiça e Segurança/SEJUSP

SOCIEDADE CIVIL:  

Bárbara Gazzola de Macedo Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia/SBGG-MG

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

 Maria Aparecida Rocha Johnson Associação de Amigos da Terceira Idade de Teófilo Otoni/AATI
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Perpétua de Jesus Luiz Associação de Amigos da Terceira Idade de Teófilo Otoni/MG

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

Marina Eugênia Mazzoni Canaan Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade/ABCMI-MG

Aline Rodrigues do Nascimento Ação Social Arquidiocesana/BH

Assis Francisco Ribeiro Ação Social Arquidiocesana/BH
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