
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

Ata da Plenária Ordinária do Conselho Estadual da Pessoa Idosa (CEI) do dia 27 de maio
de 2022

 

Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais (CEI): Aletea Ferreira Prado de
Figueiredo, PRESIDENTE.

 

A plenária foi realizada no dia 27 de maio de 2022, em Belo Horizonte, de 9 às 12h30,
aberta pela presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais (CEI-
MG), no uso de suas atribuições e de acordo com o parágrafo 3º do art. 5º do
Regimento Interno, na modalidade virtual pelo TEAMS, com as seguintes pautas: 1)
aprovação de Plenária Virtual; 2)Aprovação ata de 13/05/2022; 3) Apresentação da
proposta de Elaboração da cartilha “Guias de orientações técnicas para o
fortalecimento das políticas de cuidados à pessoa idosa no estado de Minas Gerais,
pela professora Simone Martins (UFV); 4) Apresentação da proposta de Diagnóstico
Situacional das Políticas Voltadas às Pessoas Idosas no Estado de Minas Gerais, pela
professora Simone Martins (UFV); 5) Composição da comissão eleitoral. Informes:
Evento SEDESE -15 de junho de 2022 - Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa; I
Fórum Municipal da Pessoa Idosa/Teófilo Otoni, Conselheira Maria Aparecida Rocha
Johnson; Criar uma agenda com as Comissões de Finanças e Fundo e de Normas e
Controle para elaboração do edital de Financiamento do FEI; Liberação do veículo do
CEI/doação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Justificativas
apresentadas ao Conselho- ausências: Perpétua de Jesus/Associação Amigos da
Terceira Idade (AATI Teófilo Otoni); Silvestre Dias/Secretaria de Estado de Fazenda
(SEF); - Kátia Regina Bibiano/Secretaria de Estado de Educação/SEE- Marcos Ribeiro
de Oliveira/Secretaria de Estado de Governo (SEGOV). Convidados: Nárcia Patrícia
Seabra Zanetti, Maria Antônia Dias, Ângela Cristina Alves de Souza, Maurício Lopes
Figueiredo, Professora Simone Martins. Compareceram 20 (vinte) conselheiros
titulares ou suplentes, com quórum suficiente para instalação da sessão plenária,
quatro (04) suplentes. GOVERNAMENTAL: Aletea Ferreira Prado de
Figueiredo/Secretaria de Estado de Saúde (SES); Deputado Fernando
Pacheco/Assembleia Legislativa (ALMG); Júlia Carolina Martins de Oliveira e Ozório José
Araújo do Couto/Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (SECULT); Rodrigo
Marques da Costa e Juliana de Melo Cordeiro/Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (SEDESE); Renata Longuinhos Guimarães/Secretaria de
Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA); Valéria Bastos Alves/Secretaria de Estado de
Justiça e Segurança Pública (SEJUSP); Hiram Acácio Leite de Ávila/Secretaria de
Estado de Governo/SEGOV; Vanessa Cristina Fernandes Leonel/Secretaria de Estado
de Fazenda (SEF); SOCIEDADE CIVIL: Leidiane Aparecida de Morais e Rozina das
Dores/Lar São Vicente de Paula do Alto Rio Doce, MG; Bárbara Gazzola de
Macedo/Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG); Felipe Willer de
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Araújo Abreu Júnior/Movimento de Luta Pró-Idoso de MG (MLPI); Maria Aparecida
Rocha Johnson/Associação Amigos da Terceira Idade (AATI), Teófilo Otoni; 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; Assis
Francisco Ribeiro e Aline Rodrigues do Nascimento/Ação Social Arquidiocesana/BH.
Votações e deliberações . Todas as pautas foram aprovadas por unanimidade: 1)
a realização da plenária virtual por meio da plataforma TEAMS; 2)Aprovação ata de
-13/05/2022- A ata da reunião plenária extraordinária foi aprovada por unanimidade
pelos conselheiros presentes. 3-Apresentação da proposta de Elaboração da
cartilha “Guias de orientações técnicas para o fortalecimento das políticas
de cuidados à pessoa idosa no estado de Minas Gerais, pela professora
Simone Martins (UFV)/4- Apresentação da proposta de Diagnóstico
Situacional das Políticas Voltadas às Pessoas Idosas no Estado de Minas
Gerais, pela professora Simone Martins (UFV). A presidenta passa a palavra a
professora Simone Martins para fazer apresentação. Simone Martins agradece por
mais uma oportunidade de estar junto ao Conselho Estadual. Fala das demandas que
surgem e faz apresentação para compreensão dos conselheiros.  Comenta que não
será um projeto isolado o Cuida MG, apresentando as duas propostas- Cuida MG-
Guias de Orientações Técnicas para o fortalecimento das políticas de cuidados à
pessoa idosa no Estado de Minas Gerais (Cuida MG), Diagnóstico Situacional das
ações e políticas para a população idosa do estado de Minas Gerais. Simone
apresenta a primeira proposta, também apresenta as iniciativas de extensão
universitária para o envelhecimento ativo e fortalecimento das políticas para as
pessoas idosas como meio motivacional, das iniciativas de pesquisa de
envelhecimento de forma voluntária, com parcerias; exemplo da estratégia cidade
amigo do idoso, os gibis e aproximação do Ministério da Cidadania, do Conselho,
OPS. Agradece essa aproximação junto ao Conselho Estadual mediante a
apresentação das pautas na plenária. Comenta sobre a pesquisa de diagnósticos
feitos nas ILPIS durante o Covid-19 com alguns resultados como: invisibilidade, ação
pública, recursos materiais, financeiros, humanos dentre outros. Apresenta
capacitações realizadas e menciona que hoje o estado de Minas Gerais é referência
para outros estados. Aproveita para reforçar a importância das propostas de
trabalho em parcerias. Sobre as provocações, as mesmas demonstram as
dificuldades encontradas nos diversos municípios apoiados pela UFV, para instituir
uma política de cuidado e ações voltadas ao envelhecimento ativo e saudável,
também as diversidades de desafios enfrentados pelos municípios, especialmente
pela escassez de recursos. Comenta sobre o Pacto Nacional de implementação dos
direitos da pessoa idosa. O Guia de orientações técnicas tem como objetivo
de desenvolver investigação cientifica visando à produção de guias de orientações
técnicas sobre a criação e o funcionamento de equipamentos necessários ao
fortalecimento das políticas públicas de cuidados a pessoa idosa no estado de MG.
Esses guias buscam gerar informações sobre as políticas de cuidados no estado de
Minas Gerais, situado no panorama de envelhecimento populacional do estado, assim
desenvolver material informativo que possa substituir à ação pública e possibilitar à
visibilidade de espaços de cuidados a pessoa idosa para a sociedade, apresentadas
metas, prazo, valores e números de profissionais, totalizando um valor de R$
161.781,84 (cento e sessenta e um mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta
centavos) para a elaboração de 3 (três) guias, sendo o valor por guia de orientação
de R$ 53.927,28 (cinquenta e três reais, novecentos e vinte e sete reais e vinte e oito
centavos). Em média 16 profissionais envolvidos. Passa para a apresentação da
segunda proposta Guia-Diagnóstico Situacional, cujo objetivo é elaborar o
diagnóstico situacional das ações e das políticas para a população idosa, para cada
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Regional de Desenvolvimento Social do estado de MG e, ainda, um complicado do
estado, visando qualificar as decisões e orientar a agenda pública, tendo como meta
de 01 ano para sua elaboração e as fases serão apresentadas e o mesmo será
realizado por uma equipe multidisciplinar. A proposta possui o no valor de R$
1.380.120,00 (um milhão trezentos e oitenta mil cento e vinte reais), valor por
diagnóstico situacional regional (23 documentos): R$ 60.005,21 (sessenta mil cinco
reais e vinte e um centavos) e realizado por aproximadamente 90 (noventa)
profissionais. Finaliza com suas considerações sobre as propostas, como o Pacto
Nacional de Implementação de Direitos da Pessoa Idosa, as prioridades do Plano de
Ação para a década de Envelhecimento Saudável (agenda 2020-2030) e dentre
outras, agradece pela oportunidade de poder explanar junto ao conselho e coloca à
disposição diante das dúvidas. A presidente agradece pela parceria com a
Universidade Federal de Viçosa, a importância da proposta dos guias, necessidade de
informar a população e os gestores e finaliza falando que gostou do enfoque dado à
importância do Centro Dia e necessidade de melhoria nas ILPI, e deixa aberto à fala
para os conselheiros fazerem suas colocações. A conselheira Mariana relata sobre as
experiências com a UFMG, faz alerta que a UFMG apresentar um científico e possui
conhecimento numa proporção imensa, ressalta a importância do conhecimento
dinâmico, diagnósticos periódicos e voltados para a realidade de cada local. Fala da
necessidade em rever os valores, da falta do dinheiro, da urgência de projetos
rápidos, reforça a necessidade de ações de impacto que considerem a nova realidade
e os novos desejos da pessoa idosa. Aletea fala das reflexões de Marina, concorda
com as colocações e ressalta a importância de uma avaliação sobre os valores. Volta
na fala da Prof.ª Simone sobre articular junto aos parceiros, menciona que foi apenas
uma apresentação e poderemos analisar juntos. Felipe comenta que a fala da Marina
foi uma reflexão de um sentimento “do que somos hoje para o envelhecimento
futuro”, comenta sobre as políticas públicas em cima de um problema; exemplo
pandemia COVID 19, pois há vários assuntos para se discutir, ver a realidade de cada
município, há a necessidade de rever e ter esses diagnósticos, assim não será uma
política pública e sim um programa, com início, meio e fim, então temos que propor
programas voltados para o envelhecimento. Frisa sobre as capacitações, trazer o
conhecimento e o diagnóstico, acha válido para identificarmos a realidade dos
municípios.  A prof.ª Simone agradece as falas de Marina e Felipe, fala sobre os
valores comenta sobre o impacto dos GIBIS, ressaltando a importância da forma
lúdica, fala do apontamento do Felipe ser é interessante sobre as nossas políticas
serem implantadas dentro de gabinetes. O diagnostico é para identificar esses
desejos, fala das diferenças que existem em cada região; destaca sobre custo que o
valor parece alto, mas são 853 municípios e será necessária uma equipe de 90
profissionais envolvidos, está incluída toda logística (transporte, alimentação, etc.),
fala das estratégias de boas práticas, linha de ação, destaca sobre o diagnóstico
dinâmico e o reforça informando que o grupo é comprometido, por último informa
que foi possível chegar esse valor apresentado porque tem contrapartida da
Universidade, finaliza ressaltando que o diálogo é o melhor caminho. Agradece as
falas, valoriza e reforça o sonho compartilhado e o comprometimento pela pauta.
Ozório fala que esta sendo uma reunião de aprendizagem, sua preocupação sobre o
idoso, questiona o que é idoso, pois requer cuidados, e no Brasil não tem observado
relações de respeito com o idoso, preocupação é implantar políticas intersetoriais em
que o brasileiro desde pequeno aprenda a respeitar a pessoa idosa. Também fala em
projetos para mostrar a Assembleia, Câmara, parabeniza a explanação de Simone.
Aletea agradece a fala do Ozório, ressalta a importância de novas propostas para
fortalecer as políticas públicas. Simone aproveita a fala de Ozório, o idoso não deve
ser tratado como coitadinho, pensando no idoso de todas as formas, pois a cidades
não estão aptas, existem espaços em que os idosos não são convidados para
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participarem. Ela está de acordo e reforça que toda transformação passa pela
educação. Há necessidade implantação de política com base em demandas reais.
Aletea agradece todos os apontamentos, o intuito é a implantação da política para o
idoso, mesmo com muitas lacunas. Rodrigo posiciona sobre aprovação do plano de
aplicação, pois no eixo 7 fala sobre pesquisa para fortalecer a implantação de
políticas públicas para a pessoa idosa, poderíamos discutir o projeto da cartilha,
sugere como proposta as comissões discutirem o plano. Fala que no estado não tem
um Centro dia (público vulnerável), Aletea agradece por todas as explicações, fala em
divulgar os gibis nas redes sociais, da importância das discussões e o
encaminhamento de criar um grupo de trabalho para discussões sobre as proposta.
Simone despede falando da parceira e que podem contar sempre com ela. Aletea
passa para a pauta 5- Composição da comissão eleitoral: fala sobre ter surgido
algumas dúvidas na última plenária e a necessidade de formar a comissão eleitoral,
houve reunião com a mesa diretora e pautou algumas colocações: recondução e
quem poderia disputar o pleito por mais 03 anos; lembrando que a recondução não é
do conselheiro e sim da entidade. Rodrigo explana que há um critério que a entidade
eleita por 03 anos, pode concorrer à vaga por mais 03 anos; ele expõe que se
alguma entidade participou por 09 anos estava errado, pois não existe isso na lei,
havendo vacância abre edital novamente, mas não havendo nenhuma entidade para
compor na primeira nem na segunda eleição, não há nada na lei que justifica chamar
a entidade para compor novamente uma cadeira do conselho. Não havendo
nenhuma entidade se candidatando a cadeira, o conselho talvez possa fazer uma
resolução e encaminhar para avaliação da SEDESE, deverá ser preservado o que está
na lei.  Aletea fala que cadeiras que não foram preenchidas por falta de tentativas,
foram encaminhados ofícios para universidades e faculdades e as mesmas não
demonstraram interesse em participar. Juliana a titulo de esclarecimento, temos na lei
artigo 3º direito há uma recondução, deixa claro que não houve alteração na
normativa é importante colocar isso, aqueles que não puderem reconduzir a
entidade, o conselheiro pode participar da comissão do processo eleitoral. Aletea lê a
lista das entidades que podem participar e serem reconduzidas: AATI, Sindicato
Nacional dos Aposentados e Pensionistas Idosos/ SINDNAP e Lar São Vicente de
Paula do Alto do Rio Doce/MG. As outras entidades não poderão no caso do não
preenchimento da cadeira será junto à SEDESE a possibilidade de recondução. Juliana
reforça que legalmente deverá ser feito um novo processo eleitoral, ver a questão de
rever depois de dois chamamentos/eleições e não havendo ocupação das cadeiras,
verificar o que fazer, para o momento é a formação da comissão. Assim alguns
conselheiros explanaram sobre o assunto como: Marina, Osvaldo, Ozório, Juliana,
Rodrigo. Juliana fala da importância do processo eleitoral, se não houver e vencer o
mandato o conselho fica inativo. Aletea fala da importância do processo eleitoral,
mesmo com sua agenda lotada coloca seu nome a disposição para compor a
comissão. Rodrigo fala da importância e coloca sugestão de conselheiros: 01
governamental e 4 sociedade civil. Diante de tantas indagações a comissão ficou
formada por membros governamentais, haja vista que nenhum conselheiro da
sociedade civil se colocou a disposição para fazer parte da comissão eleitoral. Assim
ficado aprovado os nomes em plenária: Rodrigo Marques da Costa, Ozório José
Araujo do Couto, Juliana de Melo Cordeiro e Aletea Ferreira Prado de
Figueiredo.Informes:1: Evento SEDESE -15 de junho de 2022 - Combate à Violência
Contra a Pessoa Idosa; Rodrigo informa que haverá uma live junto a SEDESE com o
Ministério Publico Estadual, Maria Bezim Gerontóloga, Presidente de Conselho  e
Subsecretário; neste dia será a entrega da RAPI, estatuto comentado e convida
todos a participarem as 15 horas.2: I Fórum Municipal da Pessoa Idosa/Teófilo Otoni;
Aletea comenta que a conselheira Maria Aparecida Johnson estaria explanando, mas
teve que sair devido outra agenda, anteriormente o seria regional mas agora será
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Municipal e  o conselheiro Estadual Máximo irá participar do Fórum. 3 - Criar uma
agenda com as Comissões de Finanças e Fundo e de Normas e Controle para
elaboração do edital de Financiamento do FEI; Rodrigo fala que teremos fazer
agendamento, discutir o edital de para chamamento do FEI. Oswaldo comenta que o
Conselho de Leopoldina está parado, tem dinheiro no fundo, estar sem vice-
presidente e solicita apoio do Conselho Estadual fizesse um requerimento para ver
essa situação. Aletea fala da importância de todas as comissões estarem juntas para
auxiliares nessas demandas que estão surgindo. 4-Liberação do veículo do
CEI/doação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Rodrigo informa que
já foi assinado pela secretaria de estado, o carro está autorizado para que o conselho
possa fazer uso. Aletea fica feliz com as falas dos conselheiros e reforça a
importância da participação de todos, e finalmente agradece, pede desculpas pelo
tempo. A sessão plenária foi encerrada às 12h30 pela presidente Aletea Ferreira
Prado de Figueiredo. Para constar, para os efeitos legais, lavrou-se a presente ata,
que vai assinada pelos membros do Conselho, por via eletrônica no SEI! MG.
 

Documento assinado eletronicamente por Valéria Bastos Alves, Servidor(a)
Público(a), em 28/06/2022, às 13:50, 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 28/06/2022, 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 Rodrigo Marques da Costa,
Coordenador(a), em 28/06/2022, às 14:07, 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 Vanessa Cristina Fernandes
Leonel, Gestor(a) Fazendário(a), em 28/06/2022, às 15:21, 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 28/06/2022, às 17:12, 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 Barbara Gazolla de Macedo,
Usuário Externo, em 28/06/2022, às 17:24, 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 Felipe Willer de Araujo Abreu
Junior, Usuário Externo, em 28/06/2022, às 17:34, 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 29/06/2022, às 08:21, 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 Leidiane Aparecida Morais,
Usuário Externo, em 29/06/2022, às 08:52, 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 29/06/2022, às 08:59, 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 29/06/2022, às 09:31, 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 Hiram Acacio Leite de Avila,
Servidor(a) Público(a), em 29/06/2022, às 10:12, 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 29/06/2022, às 13:44, 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 Andrea Estrela Arantes,
Servidora Pública, em 29/06/2022, às 14:36, 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 29/06/2022, às 14:40, 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 Aline Rodrigues do Nascimento,
Usuário Externo, em 29/06/2022, às 20:16, 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 30/06/2022, às 10:46, 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 30/06/2022, às 11:00, 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 48757589 e o código CRC C769CABC.

Referência: Processo nº 1480.01.0002822/2022-21 SEI nº 48757589
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