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CONSELHO ESTADUAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE MINAS GERAIS 

Ata da Ducentésima Nona Reunião Plenária do Conselho Estadual dos Direitos da 1 
Criança e do Adolescente de Minas Gerais - CEDCA/M, realizada excepcionalmente no 2 
Centro de Proteção e Promoção do Trabalhador - CPPT, no dia 18 de Dezembro 2008 , 3 
com seu início às 09 horas e 25 minutos. Estavam presentes os seguintes Conselheiros: 4 
Regina Helena Cunha Mendes (Titular - Associação Profissionalizante do Menor - 5 
ASSPROM), Maria Cândida R. Jacques Gonçalves (Titular - SEPLAG), Ananias Neves 6 
Ferreira (Suplente - Centro Voluntariado de Apoio ao Menor), Obedes Barbosa Soares 7 
(Titular - GIS - Grupo de Instituições Solidárias), Ivan Ferreira da Silva (Suplente - 8 
SEDESE), Hudson Roberto Lino (Titular - Associação Ágape), James Andris Pinheiro 9 
(Titular - OAB/MG), Eliana Benício Siqueira (Suplente - SEDESE), Cláudia de Souza 10 
Barbosa Garcia (Suplente - CRESS - Conselho Regional de Serviço Social), Maria do 11 
Rosário de Castro (Suplente - Instituto de Educação e Construção da Cidadania), Maria 12 
da Consolação Faria (Titular - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - Regional Leste 13 
II), Dagoberto Alves Batista (Titular - Polícia Civil), Fernanda Flaviana Souza Martins ( 14 
Titular - SEDESE), Rosilene Estevam Nazar (Titular - Convenção Batista Mineira ). 15 
Justificada a ausência : Andrea Cunha Soares ( Suplente - Polícia Civil de Minas Gerais), 16 
José Marcelo de Azevedo (Suplente - Fundação Benjamin Guimarães), Cleverson Natal 17 
de Oliveira (Titular - PMMG), Gláucia Brandão (Titular - Assembléia Legislativa ), Nelly 18 
Costa Bittencourt (Suplente - Federação Estadual das Instituições de Reabilitação de 19 
Minas Gerais - FEBIEX), Ricardo Augusto Zadra (Suplente - Secretaria de Estado 20 
Fazenda), Raymundo Rabelo Mesquita (Titular - Inspetoria São João Bosco), Guilherme 21 
Rodrigues de Oliveira (Suplente - Secretaria de Defesa Social ), André Quintão (Suplente 22 
- Assembléia Legislativa de Minas Gerais), Sônia Feres (Suplente - Associação 23 
Portadores de Deficiência - ARPODE), João Batista de Oliveira (Titular - Subsecretaria de 24 
Direitos Humanos - SEDESE), Ronaldo Araújo Pedron (Titular - Secretaria de Defesa 25 
Social), Maria Conceição Barros Rezende (Titular - Secretaria Estado Fazenda). 26 
Ausentes:  Ilca Verneque Castro (Suplente - Secretaria da Saúde), Jonacir Dadalto 27 
(Suplente - Fundação CDL/BH para Desenvolvimento da Criança e do Adolescente), 28 
Rosemary Leite Mattos (Titular - Secretaria de Estado da Educação), Eloisa Helena 29 
Rabelo Patrus (Suplente - Secretaria Educação), Maria Aparecida dos Santos Queiroz 30 
(Suplente - Associação Papa João XXIII no Brasil), Adriana Belisário (Suplente - 31 
Associação Mineira de Reabilitação), Odilon Pereira Andrade ( Titular - Secretaria de 32 
Estado da Saúde), Leila Veronez (Titular - Frente Sul Mineira dos Direitos da Criança e do 33 
Adolescente), Edivaldo Onofre Salazar (Suplente - PMMG ), Ione Morais Tofanelli (Titular 34 
- Associação Nosso Guri). A Presidente abriu a plenária cumprimentando a todos e 35 
informando que a Secretária Geral, Fernanda Martins e o Conselheiro João Batista 36 
atrasarão um pouco, por estarem na coletiva que o Secretário da SEDESE estava 37 
concedendo às 10:00h. Em seguida anunciou o próximo ponto de pauta, aprovação de 38 
projetos, manifestando sua satisfação em conseguir apreciar todos dentro do ano vigente, 39 
não deixando nenhum processo pendente ao seu sucessor. Neste instante foram lidos 40 
pelos relatores da COF e da CPP, os pareceres favoráveis ao Projeto de CAC 41 
(Certificação) nº 152 - Casa Terapêutica - Casa do Adolescente , proponente: 42 
Associação Comunitária de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas - Projeto Vida, no valor 43 
de R$193.402,80.  O referido projeto foi colocado em votação e aprovado . Na sequência 44 
foram os pareceres dos relatores das Comissões da COF e CPP ao Projeto de CAC 45 
(Certificação) nº 154 - Programa Centro Solidário de Educação Infantil , proponente: 46 
Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS, no valor de R$5.000.000,00. Regina 47 
ressaltou que todos nós já conhecíamos o objeto deste projeto, que dispensava maiores 48 
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apresentações. Que está prevista a construção de 10 Centros, num custo médio de 49 
R$500.000,00 cada. Disse que além da ótima estrutura e instalação física do Centro, há 50 
também capacitações para os profissionais que atuam nas unidades. Este projeto foi 51 
colocado em votação  e aprovado , com a abstenção de voto do Conselheiro Ananias. 52 
Regina indagou o porquê dele se abster. Ananias disse que não faria declaração de voto, 53 
que não precisava constar em ata sua explicação à Presidente. De qualquer forma, após 54 
sua fala, surgiu pequena discussão conceitual em torno de questões afetas ao 55 
financiamento de políticas públicas (sociais básicas) na área da criança e do adolescente, 56 
ainda do financiamento dos Centros Solidários com recurso do FIA, também dos rumos 57 
da política de assistência social ocupando determinados espaços da área da criança e do 58 
adolescente, da necessidade de fortalecimento dos Fundos para a Infância e 59 
Adolescência, que estão perdendo espaço para os Fundos de Assistência Social e outros 60 
setoriais. Sem se estender mais sobre este assunto, Regina disse que realmente as 61 
políticas de proteção especial estão vinculadas à assistência social, que precisamos 62 
aprofundar mais nessa questão, mas não hoje, passando ao próximo projeto. Os relatores 63 
fizeram leitura dos pareceres das Comissões ao Projeto de retirada de valor captado nº 64 
153 - Vita Sopa  - proponente: Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS, que 65 
após apreciação do parecer referente ao projeto, emitido pelo Conselheiro Ricardo Zadra, 66 
lido na ocasião por Eliana Benício, surgiram alguns pontos de discussão. Regina salientou 67 
que trouxe o projeto em plenária mesmo com tais considerações no parecer de Ricardo 68 
devido exigüidade de tempo para o proponente fazer à retirada do recurso, tendo em vista 69 
o fechamento do SIAF. Eliana Benício procedeu à leitura do parecer na íntegra, 70 
informando que se trata de retirada  no valor de R$680.000,00 (CAC original 71 
R$1.811.962,50), sendo que a proponente, mesmo solicitando uma retirada de R$ 72 
680.000,00 captou R$850.000,00. Disse que isto não caracteriza problema, pois, uma vez 73 
captado pode-se fazer retiradas parciais. Ricardo solicita no parecer intimar o proponente 74 
a apresentar 3 orçamentos, quando já está acordado no CEDCA e na própria Comissão 75 
de Orçamento e Finanças a solicitação de apenas um orçamento no ato da análise do 76 
projeto, somente como parâmetro comparativo de preço, para verificar se o que está 77 
sendo adquirido com o recurso solicitado ao FIA, está compatível com os valores de 78 
mercado. Disse que Rosilene e Hudson estavam presentes e poderiam atestar o que ela 79 
estava dizendo. Ricardo solicitou adequação dos valores da retirada, tendo em vista ter 80 
sido o valor captado declarado maior, do que o valor da retirada no Plano de Trabalho. 81 
Ele é de parecer favorável desde que adequado tais pontos divergentes, contudo não há 82 
prazo para diligência. Obedes procedeu à leitura de parecer de mérito, também favorável 83 
ao projeto, salientando que alguns pontos que não estão claros na planilha do Plano de 84 
Trabalho de retirada, estão claros e explicados no CAC original, que contém o mesmo 85 
objeto. Nele são colocadas as porcentagens de cada despesa que a proponente terá para 86 
executar o projeto. Na oportunidade a Presidente informou aos Conselheiros que a Sra. 87 
Dulcejane (SERVAS) estava presente e poderia passar algumas informações acerca do 88 
referido projeto, aproveitando para dar as boas vindas também ao Sr. Marcelo e Srta. 89 
Cláudia, nutricionista que a acompanhava. Dulcejane cumprimentou a todos e agradeceu 90 
a oportunidade de poder compartilhar com o CEDCA mais esta fase do Projeto Vita Sopa, 91 
do SERVAS. Presenteou os Conselheiros com a banana passa, a mesma que é 92 
distribuída às 100 famílias pela Pastoral do Menor, como alimento complementar à 93 
alimentação das crianças, com alto grau de desnutrição. Ressaltou que a logo do CEDCA  94 
consta de tudo, de todo o material, em respeito a parceria com este órgão colegiado. 95 
Colocou-se a disposição para fazer contato no SERVAS, afim de conseguir os 96 
orçamentos solicitados e a adequação do valor da retirada até o final desta reunião, via 97 
fax. Regina disse que muitas considerações feitas no parecer do Ricardo já foram 98 
esclarecidas, quando da fala do Obedes de que os valores estão especificados no CAC 99 
original. Quanto ao valor captado ser maior, pode-se efetuar retirada parcial, neste valor 100 
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declarado de R$680.000,00 e depois poderão entrar com outra retirada para resgatar o 101 
restante. Ananias disse que o valor captado tem que bater com o recibo no processo, 102 
para que o recurso seja considerado captado. A Presidente concedeu um tempo para que 103 
Dulcejane apresentasse um vídeo sobre o Vita Sopa, e ao retornar o projeto de retirada nº 104 
153/08 Vita Sopa - SERVAS  foi colocado em votação  sendo aprovada a retirada do valor 105 
captado declarado no Plano de Trabalho, de R$680.000,00, amparado no CAC original de 106 
R$1.811.962,50. Na seqüência, a Presidente informou que o Conselheiro Hudson 107 
apresentou a ela ofício solicitando a renovação  do CAC concedido em 2007 ao projeto 108 
de CAC Conselho Eficaz , cujo proponente é a Associação Ágape, no valor de 109 
R$115.000,00. Regina disse que todos já conheciam o referido projeto e a renovação 110 
permitirá a Entidade captar ainda este ano. O pedido de renovação foi colocado em 111 
votação e aprovado . Na seqüência passou-se a leitura e explicações dos relatores aos 112 
Projetos nº 76 (Família Amiga)  e nº77 (Arte e Inclusão Social para Crianças e 113 
Adolescentes do CREAS) , amplamente discutidos na plenária anterior, tendo em vista 114 
os esclarecimentos e fatos novos apresentados pelo Conselheiro Ivan, que ocasionou o 115 
retorno de ambos à CPP e conseqüente revisão dos pareceres de mérito. Após a leitura 116 
das considerações contidas na nova análise, em documento emitido pela Comissão de 117 
mérito (CPP) em reunião realizada ontem, os dois projetos obtiveram parecer 118 
desfavorável, sendo ambos colocados em votação e referendada a reprovação  em 119 
plenária . Na sequência passou-se a leitura de parecer do Projeto de renovação de CAC 120 
nº119/2007 - Oficina Vídeo ECA - Participar para Efetivar , proponente: Associação 121 
Faça uma Família Sorrir - AFAS, no valor de R$58.335,60. O referido Projeto foi colocado 122 
em votação e aprovado . Na sequência foi colocado em votação o pedido de renovação 123 
de CAC do Projeto nº140/2008 - Interiorização do Centro de Defesa Helena Greco , 124 
Centro de Recreação e Atendimento e Defesa da Criança e do Adolescente / Circo de 125 
Todo Mundo, no valor R$694.279,72. Rosilene Nazar informou que este projeto já está na 126 
SEDESE para retirada parcial do valor de R$100.000,00, por isto não foi lido parecer ao 127 
projeto. Regina lembrou a situação difícil vivida pelo Circo de Todo Mundo. Logo em 128 
seguida, o pedido de renovação e autorização para retirada de valor captado, foi colocado 129 
em votação  e aprovado . Em seguida foi apresentado aos Conselheiros o Projeto de 130 
Certificação (CAC) nº155/2008 - Protagonismo Juvenil: Construindo a Cidadania , 131 
proponente: Fundação São João Bosco para a Infância - FUNJOBI, no valor de 132 
R$74.500,00 e concomitantemente o pedido de retirada de R$13.000,00. Surgiu breve 133 
discussão em torno da falta de informação se a Entidade já havia captado este valor 134 
referente à retirada de R$13.000,00, tendo em vista a apresentação apenas do projeto de 135 
certificação, faltando o da retirada. Pelo fato de ser esta a última plenária do ano e a 136 
destinação ter que ser realizada ainda em 2008, o projeto de CAC e a autorização para 137 
retirada foram colocados em votação e aprovados. O Conselheiro Ananias disse que 138 
muitos projetos estavam sendo apresentados com certificações e retiradas ao mesmo 139 
tempo, solicitando que fossem desmembrados aqueles que foram aprovados nesta 140 
reunião e estão nesta situação. Terminada a apreciação de todos os projetos que deram 141 
entrada no CEDCA nesta última reunião do ano, Regina falou novamente da grande 142 
satisfação em conseguir fechar o ano e seu mandato como Presidente sem nenhuma 143 
pendência. Falou com igual satisfação e disse ter o sentimento de dever cumprido, da 144 
publicação do diagnóstico e Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e 145 
Proteção ao Trabalhador Adolescente, que na oportunidade foi distribuído a todos os 146 
Conselheiros. Na sequência a Presidente adiou um pouco o ponto de pauta, 147 
apresentação das ações do CEDCA, preparada pelo Secretário Executivo, tendo em vista 148 
problemas operacionais com o computador. Na oportunidade pediu que neste meio 149 
tempo, os Conselheiros fizessem sua avaliação das atividades do CEDCA no ano de 150 
2008. Ainda com a palavra, a Presidente iniciou a avaliação dizendo que foi um ano de 151 
muito trabalho e de realizações, mas que algumas coisas precisam ser aprimoradas, 152 
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citando, como exemplo, a otimização das plenárias, sugerindo que as matérias a serem 153 
discutidas nesta reunião deliberativa cheguem mais trabalhadas pelas Comissões. Que 154 
mesmo assim, considera o tempo destinado às plenárias curto para uma discussão de 155 
qualidade dos assuntos afetos à criança e ao adolescente. Informou que a plenária do 156 
CEAS é de um dia inteiro. Disse que acha importante a discussão da execução 157 
orçamentária na área da criança e do adolescente no Conselho. Rosilene interveio para 158 
dizer que a COF fará esta análise se os projetos de 2009 deixarem. De volta com a 159 
palavra Regina disse que realmente ainda existem saltos que precisamos dar, mas 160 
avanços consideráveis aconteceram, destacando que os Conselheiros conseguiram 161 
analisar todos os projetos que deram entrada no Conselho em 2008, sem deixar 162 
pendências para 2009. Outra coisa que no seu entendimento precisa mudar no ano que 163 
vem é a Coordenação das Comissões, garantindo a paridade, pois, atualmente três (3) 164 
Comissões Temáticas estão com Coordenação Governamental. Hudson manifestou-se 165 
dizendo que avalia o ano com saldo positivo, que a dinâmica do próprio Conselho mudou, 166 
deixando como sugestão para o ano que vem, que as Conferências aconteçam de forma 167 
regionalizada. Disse que perde-se tempo demais preparando a Conferência Estadual, e 168 
com um período pequeno para executá-la. Ressaltou que alguns encaminhamentos os 169 
Conselheiros já sabem, podendo ser adiantadas logo no início do ano. Finalizou dizendo 170 
que a militância na área da criança e do adolescente está preparada para trabalhar neste 171 
modelo de Conferência regionalizado. A principal crítica dos Conselhos de Direitos e 172 
Tutelares no interior é que o CEDCA é sempre muito distante, embora tenha percebido 173 
que houve uma melhora, sugeriu então um resgate nesta questão através da elaboração 174 
do Plano Estadual de Comunicação, uma bandeira levantada ainda na gestão do James, 175 
como Presidente. Na sequência Amaury disse sentir-se gratificado com sua atuação em 176 
2008, que cresceu muito como cidadão e como profissional, desejando que o CEDCA 177 
avance na aproximação junto aos Conselhos Municipais, bem como na política de 178 
prevenção ao uso de drogas. A seguir Ananias disse que também tinha uma avaliação 179 
positiva de 2008, que este colegiado tem um potencial imenso para fazer tudo que a 180 
Presidente elencou em sua fala, com o intuito de otimizar os trabalhos. Sugeriu que cada 181 
Conselheiro pense na proposta da plenária de um dia inteiro durante as férias de janeiro, 182 
e remeta à Secretaria Executiva seu posicionamento, para que em fevereiro o assunto 183 
venha mais formatado na reunião deliberativa, já tentando otimizar os procedimentos. A 184 
seguir James disse que muitos avanços significativos aconteceram neste ano, destacando 185 
a gestão exitosa da Presidente, Regina Helena, que alguns de seus sonhos viu realizados 186 
em 2008. Que Regina, colega de sociedade civil o fez mais realizado este ano. Disse 187 
também que nunca viu um apoio tão grande do órgão gestor - SEDESE, como nesta 188 
gestão, muito mais do que na época em que ele foi Presidente, destacando a parceria e a 189 
presença da Conselheira representante da SEDESE, Fernanda Martins. James ressaltou 190 
que o avanço é político, cada um respeitando o papel do outro, com isto o CEDCA sai 191 
muito fortalecido politicamente. Destacou também o êxito da Presidente com a publicação 192 
do diagnóstico e do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 193 
Trabalhador Adolescente, bem como do Planejamento Estratégico, um sonho que ele viu 194 
realizar este ano, graças ao trabalho árduo e empenho pessoal da Presidente. Mesmo 195 
com a constante reclamação dos projetos que tomam muito tempo, e o cansaço das 196 
plenárias, o saldo no fechamento do ano é muito positivo. Desejou Feliz Natal. Logo após, 197 
Rosângela, assessora da Deputada Gláucia agradeceu a acolhida calorosa. Na 198 
oportunidade justificou a ausência da Deputada que está participando do III Fórum 199 
Temático em Ribeirão das Neves. Sugeriu que no próximo ano os Conselheiros se 200 
esforcem para que as plenárias comecem no horário, contribuindo para que a reunião 201 
termine no horário. Na sequência Dagoberto parabenizou Regina pelo excelente trabalho 202 
realizado este ano, que como integrante da Mesa Diretora sente-se gratificado, pois, as 203 
ações do Conselho avançaram muito. Ressaltou que não foi surpresa para ele esse 204 
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sucesso, pois, não esperava menos da Presidente, tão atuante e combativa. Falou que 205 
deve-se mesmo otimizar as discussões em plenárias, pois, muitas vezes um mesmo 206 
assunto retorna inúmeras vezes, perdendo um tempo precioso da reunião, que poderia ter 207 
sido discutido previamente na Mesa Diretora ou Comissões. Finalizou sua fala 208 
ponderando em relação à realização de reuniões (itinerantes) do CEDCA, que pode gerar 209 
expectativa nos Conselhos Municipais de coisas que podem acabar não acontecendo. 210 
Que o deslocamento dos Conselheiros é difícil, agenda e custo das viagens. Que em 211 
2009, os assuntos venham mais formatados para as plenárias. Desejou Feliz Natal e um 212 
ano novo cheio de realizações. Rosilene parabenizou Regina pelo trabalho realizado e 213 
aos Conselheiros da COF, que suaram muito a camisa este ano, analisando tantos 214 
projetos, realizando mais de uma reunião por mês. É favorável a plenária de um dia 215 
inteiro, desde que seja otimizada a discussão em torno da política de atendimento a 216 
criança e ao adolescente, e quando sugeriu, há dois anos, atrás que fosse feita desta 217 
forma, não se concretizou porque acontecia no mesmo dia da reunião da Frente de 218 
Defesa, pela manhã. Desejou Feliz Natal e lembrou aos Conselheiros que podem manter-219 
se em contato durante as férias através do e-mail corporativo criado por ela: 220 
cedca.mg@grupos.com.br. Logo após, Maria da Consolação manifestou-se dizendo que 221 
2008 foi um ano de grandes realizações, como muitos ressaltaram devido à elaboração 222 
do Plano de Erradicação ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente e do 223 
Planejamento Estratégico, que possibilitará investir mais no processo de interiorização 224 
das ações do CEDCA. Em relação a Comissão de Apoio aos Conselhos Municipais e 225 
Tutelares disse sentir-se um pouco frustrada, por não ter podido ser mais útil ao longo do 226 
ano. Disse que ficar discutindo nas plenárias somente projetos, não vai dar, que isto tem 227 
que mudar em 2009. Que a SEDESE pode fazer a análise técnica e a deliberação política 228 
e de mérito é do CEDCA. Desejou Feliz Natal e um ano novo com saúde para todos. 229 
Obedes disse que aconteceram muitos avanços, que os Conselheiros conseguiram 230 
pensar de forma mais corporativa, mais do que quando assumiram o mandato em 2007, 231 
em que o clima era de racha entre sociedade civil e governo. Ressaltou que agora o 232 
comprometimento de ambas as partes contribuiu para produzir todos esses frutos 233 
positivos já citados por todos que já falaram antes dele. Destacou a pesquisa feita no 234 
Estado sobre a situação dos abrigos, elaborada pela Fundação João Pinheiro, uma 235 
parceria CEDCA/SEDESE. Falou que as atenções devem estar focadas no Planejamento 236 
Estratégico em 2009, não deixando de lado a Resolução nº17/2007 (das diretrizes para o 237 
quadriênio 2008/2011 - PPAG). Destacou também o trabalho do GT mineiro, grupo 238 
integrado por ele e a Conselheira Fernanda, cujo trabalho possibilitou significativos 239 
avanços nessa área. Disse que teve muito trabalho na CPP, pois, as reuniões da 240 
Comissão ao longo do ano ficaram muito esvaziadas, tendo dia em que somente ele 241 
compareceu para avaliar pilhas de projetos, tendo que decidir de forma individualizada o 242 
destino dos processos. Finalizou desejando Feliz Natal, “não com Jesus morto, mas 243 
nascido, ressuscitado e vivo no coração dos homens”. Cláudia disse que gosta de 244 
primeiro escutar para depois se manifestar, que na sua opinião a composição da mesa 245 
diretora contribuiu para o sucesso das realizações este ano. Disse ainda que o ano em 246 
que tem sociedade civil, militância, na Presidência acaba por se tornar um calcanhar de 247 
Aquiles, contudo, o que estava meio armado no início do mandato como salientou 248 
Obedes, agora com a potencialização da participação, as relações vão evoluindo e 249 
construindo o trabalho junto. Fez alusão aos incansáveis juristas que dão o grito quando 250 
necessário, James e Ananias, que tira o chapéu para ambos. A exemplo do que disse 251 
Maria da Consolação também sentiu uma espécie de frustração em relação à atuação da 252 
Comissão de Apoio aos Conselhos Municipais e Tutelares, que não teve chance de ser 253 
mais útil. Que a Comissão deverá se reunir mais em 2009, de forma a não sobrecarregar 254 
as outras. Parabenizou a todos e desejou Feliz Natal e um ano cheio de realizações. 255 
Eliana Benício disse que 2008 foi um ano bom em todos os sentidos, que a execução da 256 
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SEDESE se não foi 100% chegou a quase isto, com duas suplementações de recursos. 257 
Na fonte 10 foram investidos na área da criança e do adolescente, R$1.260.000,00, ou 258 
seja 90% do total, só não foi 100% porque os projetos aprovados nas últimas plenárias do 259 
CEDCA, demoraram a chegar na SEDESE, sendo que alguns já estavam com o CAGEC 260 
vencido. Quando a documentação estiver pronta poderão ser conveniados em 2009, 261 
quando o SIAF reabrir. Disse que como está nas duas posições, de Conselheira e de 262 
gestora, tem um olhar mais diferenciado dos projetos e das Entidades. Falou da 263 
importância em estabelecer um cronograma de monitoramento dos projetos aprovados 264 
pelo CEDCA em 2009 e para tanto, convidou aos Conselheiros a participarem das visitas, 265 
previstas para acontecer de março a dezembro do ano que vem, com a participação da 266 
Auditoria Setorial da SEDESE. Muitas Entidades apresentaram problemas na hora da 267 
prestação de contas, outras foram avaliadas positivamente in loco. Parabenizou a Mesa 268 
Diretora pelo trabalho realizado, em destaque, a Presidente, que mostrou-se uma pessoa 269 
atuante e comprometida com a causa. Informou que os computadores, impressoras e o 270 
fax para a Secretaria Executiva já foram comprados. Desejou Feliz Natal a todos. 271 
Fernanda desculpou-se pelo atraso, pois, estava na coletiva do Secretário, mas que seu 272 
coração estava com os Conselheiros. Disse que sua avaliação é muito positiva, que a 273 
CEPCAD conseguiu executar quase 99% do orçamento na área da criança e do 274 
adolescente, só não foi 100% porque alguns projetos, como informou Eliana ficaram para 275 
quando o SIAF reabrir. Disse estar fechando o ano com chave de ouro, sempre contando 276 
com a parceria da Eliana e do Ivan, empenhados em executar, cada um na sua área, 277 
cada centavo destinado à criança e ao adolescente, num total de R$23.000.000,00. 278 
Informou com satisfação a aprovação dos três projetos encaminhados a PETROBRAS 279 
com o referendo do CEDCA, sendo aprovada a liberação de cerca de R$700.000,00. 280 
Finalizou dizendo ser favorável ao processo de regionalização das Conferências e 281 
agradeceu a cada um dos Conselheiros pela generosidade para com a SEDESE, em 282 
2008. Agradeceu a Obedes pelo empenho e participação no GT mineiro, e a todos que de 283 
alguma forma colaboraram para o sucesso das ações de defesa dos direitos de crianças e 284 
adolescentes neste ano. Ressaltou que um grande desafio que se vislumbra é a 285 
elaboração do Plano Estadual de Convivência Familiar e Comunitária. Falou com 286 
satisfação das ações realizadas, o Plano de Erradicação do Trabalho Infantil, 287 
Planejamento Estratégico e pesquisa de reordenamento de abrigos, realizada em 380 288 
instituições no Estado, e que será lançada no início de 2009. Destacou a luta em torno da 289 
construção do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, um processo difícil, 290 
mas que valeu o esforço, só de pensar que possibilitará tirar tantas crianças e 291 
adolescentes dos lixões já valeu a pena. Na sequência, sugeriu que sejam convidados 292 
adolescentes para participarem da preparação da próxima Conferência Estadual, pois, em 293 
sua opinião, eles deram um show de cidadania no evento passado. Fernanda agradeceu 294 
as palavras elogiosas do Conselheiro James no que diz respeito ao apoio e parceria da 295 
SEDESE com o CEDCA em sua gestão na CEPCAD e integrante da Mesa Diretora, ao 296 
Dr. Ananias, por ser tantas vezes o grande mentor nas plenárias, à Regina companheira 297 
de luta no Plano, um sonho que se tornou realidade para ela, e a todos de maneira geral. 298 
Lamentou a ausência de Ricardo Zadra e Raymundo Mesquita que muito contribuíram 299 
neste ano. Agradeceu ao Secretário Executivo, Walter e a equipe do CEDCA, desejando 300 
Feliz Natal a todos e um ano novo cheio de realizações para a criança e o adolescente no 301 
Estado de Minas Gerais. Maria Cândida disse que todos fizeram um trabalho sério e 302 
sempre observando o sofrimento das crianças e adolescentes, carregando sempre o 303 
sentimento de que cada um está aqui para fazer o seu melhor. Disse que a Comissão de 304 
Apoio aos Conselhos, apesar de reunir-se pouco, trabalhou muito, pois sua ação é em 305 
cima de demandas que chegam na Secretaria Executiva à todo momento. Que ela está 306 
sempre na Secretaria Executiva assessorando aos municípios nas inúmeras dúvidas que 307 
apresentam. Ressaltou que sempre que se precisa de um Conselheiro para representar o 308 
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CEDCA, ela é logo lembrada e participa com muito gosto. Manifestou sua admiração pela 309 
Conselheira Rosilene, pelo esforço que fez para estar presente em todas as reuniões. 310 
Desejou Feliz Natal e um ano novo de sucesso a todos. Regina sugeriu fazer intervalo 311 
para o almoço e depois ao retornar, será feita a apresentação do Secretário Executivo. 312 
Neste instante, Fernanda informou que o Conselheiro João Batista sentiu-se mal durante 313 
a coletiva do Secretário esta manhã, não podendo comparecer nesta plenária. Na 314 
oportunidade desejou Feliz Natal a todos em seu nome. Retornando do intervalo para o 315 
almoço, passou-se a apresentação do Secretário Executivo. Walter Guedes iniciou a 316 
apresentação falando da composição da atual Mesa Diretora e da equipe da Secretaria 317 
Executiva do CEDCA. Falou ainda em das atribuições legais do Conselho contidas em 318 
sua Lei de criação; apresentou uma síntese das ações e deliberações do CEDCA em 319 
relação à política estadual dos direitos da criança e do adolescente no ano de 2008, com 320 
destaque para: Resolução nº17/2007 (cuja vigência é para o quadriênio 2008/2011); 321 
Resolução nº18/2008 (Projeto do FIA); Resolução nº20/2008 (dispõe sobre o Plano de 322 
Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente); e o 323 
Planejamento Estratégico. Na sequência falou da presença dos Conselheiros e equipe da 324 
Secretaria Executiva do CEDCA, em reuniões e eventos na área da criança e do 325 
adolescente, solicitando na oportunidade que, caso tenha sido omitido o nome de alguém 326 
presente em algum evento, que encaminhe à Secretaria Executiva que será logo 327 
registrado. Falou em seguida dos projetos que deram entrada no CEDCA: 19 pedidos de 328 
Certificados (CAC’s); 02 pedidos de retiradas concomitantes; 22 pedidos de retirada de 329 
recurso captado; 45 projetos do FIA aprovados e encaminhados à SEDESE para 330 
conveniamento. Finalizou sua apresentação procedendo leitura das ações desenvolvidas 331 
pelas quatro Comissões Temáticas do CEDCA: Medidas Sócioeducativas, Políticas 332 
Públicas, Orçamento e Finanças, Apoio aos Conselhos Municipais, Tutelares e Fundos 333 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Logo após, Fernanda fez uma 334 
apresentação com fotos dos Conselheiros e equipe do CEDCA/SEDESE, tiradas ao longo 335 
do ano. Na seqüência, Alessandra entregou à Presidente, um buquê de rosas em nome 336 
da equipe do CEDCA, dizendo tratar-se de uma simples homenagem em nome do 337 
excelente trabalho realizado por ela, pela sua amizade, enfim, por tudo que ela 338 
representou neste ano. Regina agradeceu a todos os Conselheiros pelo trabalho 339 
realizado, em especial a Rosilene e João Batista, que davam um exemplo para todos nós 340 
de luta e coragem. Finalizando desejou um Feliz Natal e Ano Novo a todos. Sem nenhum 341 
assunto mais a tratar foi encerrada a reunião às 14:10h, e foi lavrada a presente ata que 342 
aprovada é assinada por todos os Conselheiros presentes a reunião.     343 
 344 
Belo Horizonte, 23 de Dezembro de 2008.  345 


