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Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 14 horas, reúnem-se através
de videoconferência pela plataforma Zoom, em plenária extraordinária do Conselho Estadual
da Pessoa Idosa, doravante identificado CEI/MG, os (as) conselheiros(as): Aletea Ferreira Prado
de Figueiredo, representando a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES; Aline
Rodrigues do Nascimento, representante titular da Ação Social Arquidiocesana de Belo
Horizonte; Felipe Willer de Araújo Abreu Junior, representante titular do Movimento de Luta
Pró Idoso – MLPI; Hiram Acácio Leite de Ávila, representante titular da Secretaria de Estado de
Governo de Minas Gerais – SEGOV; Maria Aparecida Rocha Johnson, representante titular da
Associação Amigos da Terceira idade – AATI de Teófilo Otoni; Marina Eugênia Mazzoni Canaan,
representante titular da Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade de BH – ABCMI-MG;
Mariangela de Bessa Chacara, representante titular da Secretaria de Estado da Educação;
Adilson do Nascimento Ferreira – representante suplente da Secretaria de Estado da Educação;
Máximo de Fátima Moreira, representante titular do Sindicato Nacional dos Aposentados e
Pensionistas e Idosos – SINDNAP; Oswaldo Vieira Vilas, representante titular do Asilo Santo
Antônio de Leopoldina, Instituição de Longa Permanência – ILPI; Leidiane Aparecida de Morais
representante suplente do Lar São Vicente de Paulo de Alto Rio Doce; Rita Félix Eugênio,
representante suplente do Clube da Melhor Idade Renascer de Janaúba; Rodrigo Marques da
Costa, representante titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE;
Silvestre Dias, representante titular da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF; Laura Caires
Lorenzato, representante suplente da Secretaria de Governo/ SEGOV. Registram-se as
presenças das (os) convidadas (os): Horácio, representante do Consórcio Público Intermunicipal
com sede em Janaúba MG. Juliana de Fátima Oliveira, da Coordenadoria Estadual dos Direitos
da Pessoa Idosa – CEPID/SUBDH/SEDESE; Zilda Manuela Onofri Patente, Secretária Geral da Casa
de Direitos Humanos – CDH/SEDESE; Juliana de Melo Cordeiro, da Coordenadoria da Casa de
Direitos Humanos – CDH/SEDESE, Leila Lopes – Secretária Executiva CDH/CEI, Andréa Luiz – CDH.
Justificaram ausência: Bárbara Gazolla de Macedo da Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia- SBGG-MG e Maria Inês Esteves de Paula do Clube da Melhor Idade de Janaúba. I
– Abertura: O presidente Felipe Willer de Araújo Abreu Junior dá início à plenária agradecendo
a disponibilidade de todos por atenderem ao chamado de emergência, para a aprovação da ata
da plenária do dia 28/09. Esclarece aos presentes que na resolução conjunta SEDESE/CEI/MG Nº
01/2020 que dispõe sobre Plano de Ação onde lê-se Conselho leia-se Fundo Estadual do Idoso.
II - Aprovação da realização da plenária por meio virtual: os Conselheiros presentes aprovaram
a realização da plenária por meio de videoconferência; III- verificação do quórum: quórum
aprovado. IV – Aprovação de reunião plenária ordinária realizada no dia 28/08. O presidente
Felipe Willer passa a palavra para o vice-presidente Rodrigo Costa que realiza a leitura da ata de
reunião ordinária do CEI realizada no dia 28/09/2020. Alterações: Na linha 36 - incluir a seguinte
redação: “Por sugestão do conselheiro Oswaldo incluiu-se ainda, propor ações que visem a
capacitação de atores municipais para a captação de recursos para o fundo”. Na linha 53 correção na sigla SEDESE. Não havendo mais considerações, o presidente Felipe Willer coloca a
ata em votação para a plenária, tendo sido aprovada por unanimidade. Rodrigo se ausenta da
plenária justificando a necessidade de inserção do documento no SEI, visando atender o prazo
para publicação da Resolução no Diário Oficia. Em continuidade a reunião Felipe Willer
apresenta os seguintes informes: Dia 01/10/2020 - lançamento da Campanha de Valorização da
Pessoa Idosa. Captação/Destinação de recursos do Governo Federal, via Decreto nº14018 e
portaria 787, para 399 Instituições de Longa Permanência- ILPI’S cadastradas para o
recebimento dos recursos em minas. Felipe faz um agradecimento especial para todos os
parceiros envolvidos na ação de mobilização (Conselho/ Coordenadoria/RAPI), dentre outros,
diante do bom trabalho realizado, as entidades terão a oportunidade de receber e recursos.
Outro ponto abordado foi a retomada das atividades nos grupos de convivência nos Centro de
Referência de Assistência Social/CRAS, trata – se de demanda apresentada por um grupo de
assistentes sociais da região do vale do rio doce, que solicitarão ao CEI possa estabelecer um
Protocolo para a retomada dos encontros, uma vez que, os idosos tem saído de suas residências
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para ir a bancos, farmácias e supermercados, entretanto, não podem participar dos grupos de
convivência, por estarem vetados devido a pandemia. Felipe esclarece que não é papel do CEI a
elaboração do documento, entretanto, podemos ser propositivos e articuladores do processo.
Como encaminhamento, Felipe sugere enviar a demanda para a rede de proteção a pessoa
idosa, tendo o conselho como um apoio na elaboração do documento. Aleteia sugere que a SEE
seja acionada, via oficio, para elaboração do protocolo para os centros de convivência para a
reabertura dos grupos de convivência. O que foi acatado, e será enviado pela presidência do CEI.
Oswaldo sugere incluir no protocolo que os idosos institucionalizados possam receber seus
familiares, de forma paulatina, pois no momento não está ocorrendo um contato dos idosos
com as famílias. Aleteia informa sobre uma discussão sobre o tema, com a participação do
Ministério Público e de outros órgãos, para a construção de uma cartilha com as orientações
para os familiares, e ficou acordado que estas orientações serão liberadas pela vigilância
sanitária. Marina sugere reunião virtual com as equipes de pesquisa dos hospitais, com as
instituições responsáveis da vigilância sanitária, visando sintetizar qual o melhor procedimento
para a visita aos idosos institucionalizados, considerando todas normas, responsabilização, etc.
Felipe solicita que as sugestões para o tema, sejam encaminhadas para o conselho. Não havendo
mais nada a ser destacado, o presidente agradece a presença e declara o encerramento da
sessão plenária.

