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Ata da Ducentésima Sétima Reunião Plenária do Conselho Estadual dos Direitos da 2 
Criança e do Adolescente de Minas Gerais - CEDCA/M, realizada em sua sede, no dia 01 3 
de Dezembro 2008 , com seu início às 14 horas e 35 minutos. Estavam presentes os 4 
seguintes Conselheiros: Regina Helena Cunha Mendes (Titular - Associação 5 
Profissionalizante do Menor - ASSPROM), Maria Cândida R. Jacques Gonçalves (Titular - 6 
SEPLAG), Maria do Rosário de Castro (Suplente - Instituto de Educação e Construção da 7 
Cidadania), Ananias Neves Ferreira (Suplente - Centro Voluntariado de Apoio ao Menor), 8 
Ricardo Augusto Zadra (Suplente - Secretaria de Estado Fazenda), Obedes Barbosa 9 
Soares (Titular - GIS - Grupo de Instituições Solidárias), Ivan Ferreira da Silva (Suplente - 10 
SEDESE), Eliana Benício Siqueira (Suplente - SEDESE), Nelly Costa Bittencourt 11 
(Suplente - Federação Estadual das Instituições de Reabilitação de Minas Gerais - 12 
FEBIEX), Cláudia de Souza Barbosa Garcia (Suplente - CRESS - Conselho Regional de 13 
Serviço Social), Maria Aparecida dos Santos Queiroz (Suplente - Associação Papa João 14 
XXIII no Brasil), Maria da Consolação Faria (Titular - Conferência Nacional dos Bispos do 15 
Brasil - Regional Leste II), Rosilene Estevam Nazar (Titular - Convenção Batista Mineira ), 16 
Hudson Roberto Lino (Titular - Associação Ágape), José Marcelo de Azevedo (Suplente - 17 
Fundação Benjamin Guimarães), Cleverson Natal de Oliveira (Titular - PMMG), Jonacir 18 
Dadalto (Suplente - Fundação CDL/BH para Desenvolvimento da Criança e do 19 
Adolescente), e Dra. Maria de Lourdes Santa Gema (Promotora da Infância e Juventude 20 
de Belo Horizonte, representante do MP no CEDCA). Convidados : José Ronald 21 
Vasconcelos Albergaria (Procurador de Justiça), Maíra Colares (Assessora Deputado 22 
André Quintão). Justificada a ausência : Dagoberto Alves Batista (Titular - Polícia Civil), 23 
Fernanda Flaviana Souza Martins ( Titular - SEDESE), Gláucia Brandão (Titular - 24 
Assembléia Legislativa ), Raymundo Rabelo Mesquita (Titular - Inspetoria São João 25 
Bosco), Guilherme Rodrigues de Oliveira (Suplente - Secretaria de Defesa Social ), André 26 
Quintão (Suplente - Assembléia Legislativa de Minas Gerais), Sônia Feres (Suplente - 27 
Associação Portadores de Deficiência - ARPODE), James Andris Pinheiro (Titular - 28 
OAB/MG), Ilca Verneque Castro (Suplente - Secretaria da Saúde), João Batista de 29 
Oliveira (Titular - Subsecretaria de Direitos Humanos - SEDESE), Ronaldo Araújo Pedron 30 
(Titular - Secretaria de Defesa Social), Maria Conceição Barros Rezende (Titular - 31 
Secretaria Estado Fazenda). Ausentes:  Amaury Costa Inácio Silva ( Titular - Sindicato 32 
dos Psicólogos), Adriana Belisário (Suplente - Associação Mineira de Reabilitação), 33 
Andréa Aparecida Cunha Soares (Suplente - Polícia Civil), Odilon Pereira Andrade ( 34 
Titular - Secretaria de Estado da Saúde), Rosemary Leite Mattos (Titular - Secretaria de 35 
Estado da Educação), Leila Veronez (Titular - Frente Sul Mineira dos Direitos da Criança 36 
e do Adolescente), Eloisa Helena Rabelo Patrus (Suplente - Secretaria Educação ), 37 
Edivaldo Onofre Salazar (Suplente - PMMG ), Ione Morais Tofanelli (Titular - Associação 38 
Nosso Guri). A Presidente abriu a plenária cumprimentando a todos e justificando a 39 
alteração na pauta anteriormente encaminhada aos Conselheiros por e-mail. Informou 40 
que foi procurada por Luiz Guilherme, que solicitou espaço na plenária para apresentação 41 
do Projeto de Fortalecimento da Gestão Municipal na Ex ecução de Políticas de 42 
Atendimento à Criança e ao Adolescente  - UNICEF/IGS, desenvolvido em parceria com 43 
o SERVAS e o Ministério Público. Na oportunidade ela propôs a aprovação da inclusão 44 
deste ponto de pauta, sendo acatada. Com a palavra, Luiz Guilherme iniciou sua 45 
exposição informando que dia 16/12, acontecerá no Hotel Mercury, a solenidade de 46 
entrega do Selo UNICEF, tendo em vista a proximidade do evento, solicitou à Presidente 47 
espaço nesta plenária para apresentação do projeto e fazer o convite para inclusão do 48 
CEDCA/MG como parceiro. Luiz Guilherme disse que o primeiro conceito do projeto é o 49 
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da formação: ”elevar os padrões de qualidade de gestão municipal no que se refere às 50 
políticas de atendimento à criança e ao adolescente”. Ainda que, visa fornecer 51 
conhecimentos específicos na área do fomento das políticas públicas e disseminar o 52 
processo como ferramenta na construção do sistema de garantia de direitos, e avaliação 53 
das políticas públicas. Também fomentar uma ação conjunta e integrada da sociedade 54 
civil e poder público, garantindo a articulação nas diferentes instâncias da defesa dos 55 
direitos de crianças e adolescentes. Foi indicado o projeto piloto em dez municípios do 56 
Semi-árido mineiro, tendo em vista ser região de extrema carência de políticas públicas 57 
voltadas a esse público. Falou em seguida que o público alvo são os gestores municipais 58 
envolvidos, 02 técnicos, o Presidente de CMDCA e mais 02 integrantes do CMDCA 59 
representantes da sociedade civil. Acontecerão ações presenciais, com capacitações em 60 
cada um dos três pólos, além do Coaching virtual, acompanhamento e apoio na 61 
realização das atividades, com assessoria direta aos municípios e vídeo conferências. 62 
Também Fóruns de discussão e tira dúvidas. Ressaltou que o foco do projeto é permitir o 63 
alinhamento conceitual em torno dos princípios e prioridades relacionados à garantia de 64 
direitos de crianças e adolescentes do Semi-árido. Na capacitação presencial está 65 
previsto o trabalho de elaboração do Plano Municipal de Atendimento à Criança e ao 66 
Adolescente, além do diagnóstico, planejamento e avaliação. Depois deste período (3 67 
meses), acontecerá uma segunda capacitação, que discutirá os dados do diagnóstico 68 
com vistas a elaboração do planejamento, que terá um período para ser executado. Logo 69 
após acontecerá a avaliação. Relatou que o produto esperado é um Plano com duração 70 
de 4 anos, começando em janeiro de 2009, quando tomam posse os novos Prefeitos 71 
eleitos. As etapas de desenvolvimento do projeto vão de janeiro a dezembro/2009 e o 72 
custo total é de R$584.608,20. Voltou a dizer que o motivo de sua visita ao CEDCA é 73 
garantir sua participação no projeto como parceiro, e se possível a disponibilização de 74 
recurso do FIA para o Projeto. Regina Helena interveio perguntando qual foi o  critério 75 
para escolha dos municípios. Luiz respondeu que foi pensado o Semi-árido devido a 76 
carência da região, com baixo IDH, mas que o projeto abrange também parte do Norte e 77 
Jequitinhonha. Dr. Ronald Albergaria ressaltou que ofereceu a parceria do Ministério 78 
Público neste projeto, por entender tratar-se de proposta de alta relevância, que o CEDCA 79 
não pode ficar de fora, ainda mais quando os outros parceiros são, SERVAS e UNICEF. 80 
Que na sua opinião o projeto deveria ser ampliado, contemplando mais municípios. 81 
Regina interveio novamente para perguntar se o Conselho precisará liberar algum recurso 82 
financeiro para entrar como co-autor nesta proposta do UNICEF. Ricardo Zadra interveio 83 
dizendo que o Conselho já está com o seu Planejamento Estratégico pronto, ressaltando 84 
a necessidade de verificar se todas essas diretrizes elencadas no projeto do UNICEF, 85 
estão contempladas no Plano do CEDCA. Na oportunidade perguntou: onde entra o 86 
CEDCA, se financiará parte do projeto com recurso do FIA, se será apresentado projeto 87 
de CAC, onde o CEDCA entraria apenas como recebedor da proposta para análise com 88 
vistas a certificar a proposta. São perguntas que merecem resposta. Finalizou 89 
perguntando se o projeto tramitará normalmente nas Comissões, uma vez que é recurso 90 
do FIA que estará sendo liberado. Ronald disse que a proposta do UNICEF é de co-91 
autoria, que certamente envolverá liberação de recurso. Eliana Benício disse que a fala do 92 
Ricardo contempla algumas dúvidas que ela também levantaria, ressaltando que a 93 
proposta de liberação de recurso do FIA deve ser através de CAC, em que o proponente 94 
busca o financiamento com recurso de captação. Que o CEDCA entraria como parceiro 95 
institucional, exatamente porque é o órgão de defesa dos direitos de crianças e 96 
adolescentes. Finalizou dizendo que o projeto é bom, devendo ser ampliada sua ação 97 
para 188 municípios, contemplando o Vale do Jequitinhonha, o Norte de Minas  e a região 98 
do Mucuri. Ricardo de volta com a palavra perguntou se o projeto ficará a disposição do 99 
CEDCA e da Comissão de Orçamento e Finanças, tendo em vista que a proposta veio 100 
diretamente para a plenária. Rosilene disse que antes de aprovar qualquer liberação de 101 
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recurso do FIA, a proposta deve ser discutida na Comissão de Orçamento e Finanças e 102 
na Comissão de mérito afeta. Luiz Guilherme colocou-se a disposição para fornecer 103 
quaisquer outros esclarecimentos nas Comissões Temáticas. Regina propôs a votação da 104 
participação do CEDCA como parceiro institucional, ficando a parte de financiamento para 105 
ser avaliada posteriormente. Ressaltou a importância do Conselho não ficar de fora de tão 106 
importante iniciativa, uma proposta que envolve capacitação, formulação, monitoramento 107 
e avaliação das políticas de atendimento à crianças e adolescentes. Rosilene interveio 108 
perguntando porque este projeto estava tendo tratamento diferente dos outros, que vários 109 
projetos encaminhados ao CEDCA possui proposta semelhante, com capacitações. 110 
Regina respondeu que este projeto era diferente, que alguns projetos até contemplam 111 
realização de capacitação de Conselhos, mas completo como este do UNICEF, com 112 
tantos parceiros de peso, não. Eliana Benício disse que reiteras vezes defendeu a idéia 113 
do CEDCA abraçar uma proposta mais ampla, ao invés de ficar ano após ano financiando 114 
inúmeros projetos de R$40.000,00, que apresenta pouco impacto no fortalecimento do 115 
sistema de garantia de direitos. Informou que a equipe da SEDESE está fazendo 116 
monitoramento da execução dos projetos in loco, e o encontrado não tem sido nada 117 
satisfatório. Disse que quando se aprova uma proposta como esta do UNICEF, mais 118 
abrangente, cria-se nos municípios uma rede de multiplicadores, que acaba por fazer a 119 
gestão correta do projeto. A Presidente sugeriu que fosse criada uma Comissão de 120 
Conselheiros para estudar a proposta do UNICEF, fazendo detalhamento de como se 121 
dará a execução do projeto, bem como, a forma de liberação do recurso do FIA, se for o 122 
caso, antes da próxima plenária. Ananias perguntou se esta próxima pauta seria apenas 123 
para outra apresentação ou para deliberar a forma da participação do CEDCA. Regina 124 
disse que nesta plenária de hoje os Conselheiros deveriam aprovar a participação 125 
institucional  do CEDCA, para que não fique de fora, deixando de apoiar importantes 126 
parceiros como SERVAS, IGS, Ministério Público e UNICEF. Diante do exposto foi 127 
colocada em votação a proposta de parceria institucional do CEDCA/MG no Projeto de 128 
Fortalecimento da Gestão Municipal na Execução de P olíticas de Atendimento à 129 
Criança e ao Adolescente  - UNICEF/IGS. Proposta acatada . Ananias fez declaração de 130 
voto, pedindo que quando vier qualquer proposta com intenção de aprovação em plenária, 131 
que seja remetido aos Conselheiros previamente, pois, daria tempo até para uma 132 
conversa com Luiz Guilherme, de forma a facilitar o entendimento do assunto na reunião. 133 
Regina disse que esta foi uma situação excepcional, devido a exiguidade de tempo antes 134 
da solenidade de entrega do Selo, dia 16/12, teve de pautar o assunto de última hora. 135 
Rosilene disse que encerrado este assunto deveria ser retomada a pauta, manifestando 136 
sua preocupação com a apreciação dos projetos. Na sequência passou-se aos próximos 137 
pontos da pauta : Votação do Planejamento Estratégico e votação do recurso para a 138 
publicação do diagnóstico do Plano de Erradicação do Trabalho Infantil e do 139 
Planejamento Estratégico. Regina esclareceu que a votação do Planejamento esperaria 140 
um pouco mais, pois, Alessandra estava tirando as cópias para distribuição aos 141 
Conselheiros, da versão final encaminhada pelos Consultores. Na sequência, para não 142 
perder tempo, passou-se a votação do recurso para publicação do Plano de 143 
Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trab alhador Adolescente, do 144 
diagnóstico e do Planejamento Estratégico do CEDCA . Regina lembrou que este 145 
recurso era aquele informado na plenária passada (sobra recurso operacional, das 146 
diárias), que ficou de ser avaliado pela Comissão e Orçamento e Finanças e ser votado 147 
hoje. Diante do exposto foi colocado em votação  e aprovado  o pagamento dessas três 148 
publicações, com o referido recurso. Ricardo Zadra interveio para perguntar como estava 149 
sendo aprovado o recurso para publicação do Planejamento Estratégico, se o próprio 150 
Planejamento ainda não foi referendado em plenária.   Regina informou que o SIAF fecha 151 
dia 19/12 e se não fosse votado hoje, não daria tempo para efetuar o pagamento. Na 152 
sequência, Ananias manifestando questão de ordem, solicitou à Presidência que 153 
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conferisse o quórum e chamasse os suplentes a tomarem assento a mesa. Feito isto, 154 
passou-se ao próximo ponto da pauta: Votação dos Projetos . A Presidente procedeu 155 
leitura de tabela com todos os projetos em condição de aprovação nesta plenária, são 156 
eles: Projeto nº17- Esporte nos Campos , proponente: Prefeitura Municipal e Campo 157 
Azul, no valor de R$34.241,30; Projeto nº21 - Esporte nas Várzeas , proponente: 158 
Juventus Esporte Clube (Varzelândia), no valor R$31.690,65; Projeto nº22 - Nossa 159 
Banda , proponente: Prefeitura Municipal de Buenópolis, no valor de R$30.000,00; Projeto 160 
nº23 - Orientação e Apoio Sócio-familiar , proponente: Creche Criança Feliz do Bairro 161 
Industrial, no valor de R$39.996,70; Projeto nº33 - Creche Espírita Senhora Izabel , 162 
proponente: Associação Espírita Bezerra de Menezes (Várzea da Palma), no valor de 163 
R$35.898,60; Projeto nº34 - Oficinas: socializadoras, artísticas e culturais , 164 
proponente: Criança, Arte e Educação - CRIART (Várzea da Palma), no valor de 165 
R$16.278,00; Projeto nº35 - Quadra Esportiva , proponente: Associação de Pais e 166 
Amigos dos Excepcionais (Várzea da Palma), no valor de R$28.514,51; Projeto nº39 - 167 
Cidadania Digital , proponente: Instituto Beneficente Martim Lutero (Belo Hte), no valor de 168 
R$39.568,44; Projeto nº41 - Socialização: Aquisição de Equipamentos , proponente: 169 
Associação Mineira de Proteção à Criança (Belo Hte), no valor de R$30.336,00; Projeto nº 170 
42 - Tecendo Cidadania , proponente: Aliança Bondespachense de Assistência e 171 
Promoção - ABAP, no valor de R$40.000,00; Projeto nº 45 - Projeto Informática é 172 
Cidadania  - Inclusão Digital, Promoção da Convivência Familiar e Comunitária, 173 
proponente: União Municipal dos Estudantes de Pedro Leopoldo, no valor de 174 
R$40.000,00; Projeto nº53 - Cidadania em Crescimento , proponente: Fundação 175 
Marianense de Educação (Barbacena), no valor de R$38.763,60; Projeto nº 79 - Projeto 176 
Comunitário Terapêutico Bom Pastor , proponente: Associação Acolhimento aos 177 
Dependentes Químico e Familiares - Espaço Solidariedade e Paz (Governador  178 
Valadares), no valor de R$40.000,00; Projeto nº80 - O Futuro Começa Aqui , proponente: 179 
Associação El Shadai (Francisco Sá), no valor de R$38.122,40; Projeto nº81 - Aquisição 180 
de material de construção das salas de informática,  biblioteca e músicas e 181 
sanitários , proponente: Creche Comunitária da Solidariedade (Teófilo Otoni), no valor de 182 
R$26.671,49; Projeto nº 82 - Núcleo Sócioeducativo de Atendimento ao Adolescente  183 
de Capinópolis , proponente: Prefeitura Municipal de Capinópolis, no valor de 184 
R$32.230,00; Projeto nº94 - Oficina de Esporte e Cidadania , proponente: Prefeitura 185 
Municipal de Campanário, no valor de R$18.244,20; Projeto nº 103 - Aquisição e 186 
Equipamentos - montagem da Brinquedoteca , proponente: Associação de Caridade 187 
São José (Nova Era), no valor de R$40.181,46; Projeto nº111 - Aparelhamento e 188 
Readequação do Serviço de Obras Sociais , proponente: Serviço de Obras Socais 189 
(Guaxupé), no valor de R$40.000,00. Todos esses projetos supramencionados  foram 190 
colocados em votação  e aprovados . Já os Projetos de nº76 (Família Amiga), nº77 (Arte 191 
e Inclusão Social para Crianças e Adolescentes do CREAS) e nº95 (Promoção da 192 
Convivência Familiar e Comunitária) tiveram destaque e não foram colocados em votação 193 
neste momento da reunião. Os Conselheiros Ivan Ferreira e Eliana Benício abstiveram do 194 
voto. Na sequência foram colocados em votação os seguintes projetos de nova 195 
Certificação - CAC , são eles: Projeto nº139/08 - Reiventando o Ambiente 196 
Sócioeducativo Pavoniano , proponente: Associação Pavonianas, no valor de 197 
R$354.189,66; Projeto nº 148/08 - Assistência Psicológica para (re)Socialização da 198 
Criança , proponente: Fundação Benjamim Guimarães - Hospital da Baleia, no valor de 199 
R$150.000,00. Estes dois projetos foram colocados em votação  e aprovados . Logo 200 
após, a Presidente procedeu leitura de três projetos  de renovação de CAC , são eles: 201 
Projeto nº 106/07 - Primeiro Aprisco , proponente: Missão Aprisco, no valor de 202 
R$179.000,00; Projeto nº 113/07 - Minas Olímpica  - Nova Geração , proponente: 203 
Secretaria de Estado de Juventude e Esporte, no valor de R$724.440,00; Projeto nº116 - 204 
Proponente: Minas Olímpica - Primeira Olimpíada Minas Olímpica de Oficina de 205 
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Esporte , no valor de R$177.150,12. Estes três projetos de renovação de CAC  foram 206 
colocados em votação e aprovados . A Coordenadora da Comissão de Orçamento e 207 
Finanças, Rosilene manifestou preocupação em relação a existência de recurso para 208 
pagamento desses projetos aprovados. Eliana Benício também pediu a palavra para 209 
manifestar sua preocupação em relação a inexistência de recurso para pagamento de 210 
todos esses projetos aprovados nesta reunião. Soma-se a isto, a preocupação em relação 211 
a qualidade dos projetos que vem sendo aprovados pelo CEDCA, citando o caso do 212 
convênio firmado com Entidade em Montes Claros, no valor de R$40.000,00, cujo custo 213 
total do projeto executado no referido município é de R$800.000,00. Tal inconformidade 214 
com o objeto do projeto foi constatada pela equipe da SEDESE, em monitoramento da 215 
execução do referido convênio, tendo percebido que nada foi feito, pois, o valor da obra é 216 
infinitamente superior ao valor solicitado ao CEDCA, inviabilizando a utilização do recurso 217 
liberado pelo FIA, e por conseqüência a prestação de contas dessa Entidade. Disse que o 218 
dinheiro acabou mesmo antes de terminar a fundação da obra de construção das salas, 219 
assim a Entidade terá que devolver o recurso. Eliana disse que encaminhou 220 
correspondência ao CEDCA pedindo que fosse orientado à esta Entidade que este 221 
projeto, por ser de construção de várias salas, deveria ter sido apresentado como projeto 222 
de CAC, e não pela Resolução nº18, pois, R$ 40.000,00 seria insuficiente para dar conta 223 
de executar o objeto declarado. Ressaltou que é preciso ter critério na aprovação desses 224 
projetos, senão, quem vai responder junto ao Tribunal de Contas é ela e sua equipe na 225 
SEDESE. Finalizou dizendo que ficou de trazer o saldo para pagamento dos projetos do 226 
FIA por escrito, mas não foi possível, pois, todos os computadores estavam desligados, 227 
tendo em vista a mudança para outro andar no prédio da SEDESE. Ananias disse que a 228 
preocupação da Conselheira Eliana não deve se limitar somente a ela, que ele mesmo, 229 
estava votando pareceres presumindo que os relatores analisaram tudo, que os projetos 230 
estão corretos e em condição de aprovação em plenária. Se o proponente omitiu dados 231 
ao apresentar o projeto ao Conselho, não temos como percebê-los aqui. Que em relação 232 
à prioridade para pagamento dos projetos (devido a falta de recurso para todos), em seu 233 
entendimento, as Entidades não podem pagar pela burocracia no processo de análise dos 234 
processos, deve-se classificar as prioridades respeitando o trâmite legal. Disse que 235 
estamos caminhando para 2009 e ainda não há definição sobre o recebimento de projetos 236 
no próximo ano. Lembrou que na ocasião em foi aprovada a Resolução do FIA nº18, foi 237 
voto vencido na questão da mesma não ser anual, mas permanente. Voltando ao assunto 238 
dos projetos em condição de aprovação nesta reunião, a Presidente lembrou que faltava 239 
apreciar os três projetos colocados em destaque (números 76,77 e 95). Feitos todos os 240 
esclarecimentos em relação a esses projetos, ficou definido que: em relação ao Projeto 241 
nº95 - Promoção da Convivência Familiar e Comunitária , cujo proponente é a 242 
Conferência Divina Providência Sociedade São Vicente de Paula (Santo Antônio do 243 
Jacinto), no valor de R$39.390,00, não existe nenhum impedimento para sua aprovação 244 
nesta reunião. Após ficar esclarecido ao Conselheiro Ivan que não se tratava de abrigo, o 245 
referido projeto foi colocado em votação  e aprovado . Já os projetos de nº76 (Família 246 
Amiga - Montes Claros) e nº77 (Arte e Inclusão Social para Crianças e Adolescentes do 247 
CREAS - Uberaba), ambos no valor de R$40.000,00, foi aprovada a necessidade de 248 
diligência, retornando às Comissões de Orçamento e Finanças e de mérito . Na 249 
sequência a Presidente retomou a tabela dos projetos, informando que deixou o projeto 250 
de nova certificação - CAC nº 138 - Livro:” Educação ou Violência” , cujo proponente é 251 
o Movimento Educart - Educação e Esportes Sempre Juntos” (Belo Hte), no valor de 252 
R$336.826,07, para depois, de forma a permitir que a Conselheira relatora, Maria Cândida 253 
falasse o que foi solicitado ao proponente adequar. Maria Cândida informou que este 254 
projeto foi apresentado na última plenária realizada em 20/11, mas retornou à Comissão 255 
para readequação do parecer de mérito, tendo em vista alguns questionamentos 256 
levantados pela Conselheira relatora da Comissão de Orçamento e Finanças, Eliana 257 
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Benício. Maria Cândida disse que foi pedida diligência e está tudo correto, tendo sido 258 
apresentados o CAGEC e o CND, documentos que estavam faltando. Disse que Eliana 259 
informou em seu parecer que: a planilha de aplicação de recurso tinha forte impacto 260 
financeiro voltado a estruturação física da entidade (aluguel de sala, equipamentos 261 
mobiliário de escritório, contratação de pessoal administrativo, material de escritório, 262 
dentre outros itens), demonstrando que o CAC solicitado era exclusivamente para 263 
organização física da ONG, contrariando os objetivos e posição do CEDCA/FIA, que tem 264 
por finalidade precípua o atendimento de crianças e adolescentes. Cumprida a diligência, 265 
os autos foram remetidos à Comissão de Apoio aos Conselhos, e assim foi feito, tendo 266 
sido dado Parecer favorável por essa Comissão de mérito. Maria Cândida propôs a 267 
aprovação deste projeto, sugerindo que a Entidade retire esta parte da planilha de custo 268 
questionada no Parecer da relatora da COF, financiando apenas a parte referente a 269 
publicação do Livro. José Marcos, representante da Educart informou que a publicação 270 
deste livro é uma iniciativa inédita e que pretende popularizar a questão da antecipação 271 
da receita do imposto de renda ao FIA, conscientizando principalmente as pessoas 272 
físicas, pois, 90% delas não destinam aos Fundos para a Infância e Adolescência. Disse 273 
que Dr. Ronald apoia o projeto, tanto que se dispôs a escrever um capítulo desta livro. 274 
Finalizou dizendo que se a Certificação desse projeto de CAC não fosse concedida nesta 275 
plenária, inviabilizará a captação do recurso, devido a exiguidade de tempo. Regina 276 
manifestou preocupação em relação a aprovação deste projeto, para que não se abra 277 
precedentes, bem como, em relação ao conteúdo do livro, que precisa passar pela crivo 278 
dos Conselheiros, com a veiculação da logo do CEDCA. Eliana disse que é preciso a 279 
chancela do Conselho no conteúdo deste livro, para que as informações cheguem 280 
corretamente ao público alvo, bem como, passar pela assessoria de comunicação da 281 
SEDESE, por se tratar de logo do Governo. Ricardo disse que se for retirado qualquer 282 
item desta planilha de valores, o projeto deverá passar novamente pela COF. Maria 283 
Cândida disse que não havia motivo para não aprovar este pedido de CAC. Hudson disse 284 
que outros projetos foram aprovados desta forma, condicionados a adequação posterior. 285 
Ananias disse que a plenária estava caminhando para a votação de pareceres orais, que 286 
isto não é permitido, os Pareceres são apresentados por escrito à plenária e só terão 287 
condição de validade assinados pelo Coordenador e Relator das Comissões. Ressaltou 288 
que não tinha nada contra o projeto, mas tais questões legais devem ser respeitadas. Que 289 
para os Conselhos atingirem o nível desejável de renúncia fiscal, devem consegui-la 290 
legalmente, com o apoio do Ministério Público, como emenda constitucional. O cidadão 291 
destina aos Fundos para a Infância e Adolescência, 1% para pessoa jurídica e 6% para 292 
pessoa física, mas não tem nenhum dispositivo legal que diga ao Estado que não se pode 293 
carimbar tal destinação. Maria Cândida disse que não se trata de Parecer oral, que ambos 294 
estão escritos, contudo, falta constava apenas a adequação solicitada ao proponente, e 295 
que certamente será feita. Na oportunidade procedeu leitura dos pareceres ao Projeto na 296 
íntegra. Regina propôs que fosse feito um intervalo e ao retornar será resolvida questão 297 
da Educart, sendo verificada também a situação de outros projetos de CAC que já 298 
passaram pela Comissão de Orçamento e Finanças, faltando passar pela Comissão de 299 
mérito, que devido a exiguidade de tempo poderiam ser apreciados ainda nesta reunião 300 
plenária. Ao retornar do intervalo foi retomada a discussão do caso do Projeto da Educart, 301 
sendo colocada em votação sua aprovação, tendo sido acordado que o proponente fará 302 
as adequações solicitadas nos pareceres, amplamente discutidos nesta reunião. Projeto 303 
de CAC nº 138 - Livro: “Educação ou Violência ”, proponente: Movimento Educart, 304 
R$336.826,07, foi aprovado . O Conselheiro Ricardo Zadra solicitou que constasse em 305 
ata a abstenção de voto neste projeto da Educart. Logo após, a técnica da Comissão de 306 
Políticas Públicas lembrou que faltava ainda referendar a reprovação dos projetos  307 
listados na tabela que não adequaram , são eles: Projeto nº54 - Projeto Música e Letras , 308 
proponente: União Brasileira de Educação e Ensino / Centro Marista Reflorescer, no valor 309 
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de R$32.280,00; Projeto nº60 - Adolescer com Arte , proponente: Prefeitura Municipal de 310 
São Gonçalo do Pará, no valor de R$40.000,00;  Projeto nº67 - Brinquedoteca no 311 
Processo da Cura de Crianças e Adolescentes , proponente: Sociedade Beneficente 312 
São Vicente de Paula - Hospital São Camilo, no valor de R$50.000,00;  Projeto nº71 - 313 
Qualificação Profissional  e Geração de Renda às Fa mílias das Crianças 314 
Matriculadas na Creche Pequeno Cidadão  - Sabor e Cor, proponente: Creche Pequeno 315 
Cidadão, no valor de R$40.000,00; Projeto nº92 - Projeto  Reciclart , proponente: Serviço 316 
de Obras Sociais - SOS (Poços de Caldas), no valor de R$93.731,00. Esse três projetos 317 
foram colocados em votação  e considerados reprovados . Também foram reprovados, 318 
após votação, dois projetos cujo objeto é compra de veículo, são os que se seguem: 319 
Projeto nº 88 - Ampliação da Atuação do Conselho Tutelar de Itaob im , proponente: 320 
Prefeitura Municipal de Itaobim, no valor de R$36.597,60, Projeto nº91 - Projeto 321 
Conselho Amigo , proponente: Conselho Tutelar de dos Direitos da Criança e do 322 
Adolescente (Bela Vista de Minas), no valor de 28.580,00. Na sequência, a Presidente 323 
lembrou aos Conselheiros que existia deliberação plenária que estabelecia prerrogativa 324 
de não aprovação de projetos, cujo objeto fosse compra de veículo. Logo após, Eliana 325 
Benício informou que foram conveniados pela SEDESE, 36 projetos aprovados pelo 326 
CEDCA, sendo 17 do FIA (Resolução nº18), e 19 CAC’s, num total pago de 327 
R$6.533.396,53. Informou também que o saldo atual é de R$24.000,00 na fonte 10.8 e 328 
51.297,00 na fonte 45.1. Ainda que dos R$1.800.000,00 captados pelo SERVAS, sendo 329 
que 20% ficará para o FIA, R$360.000,00. Finalizando, o saldo total do FIA é: 330 
R$435.297,00. Voltando a questão da discussão da votação dos demais projetos de CAC, 331 
tendo em vista a exiguidade de prazo para captação pelas Entidades, Regina propôs que 332 
os Conselheiros definissem naquele momento pela aprovação ou não dos mesmos. 333 
Ricardo disse que por ele tudo bem, mas que não poderia responder pela Coordenadora 334 
da Comissão, Rosilene, que já tinha ido embora. Ananias sugeriu que se resolvesse a 335 
questão dos CAC’s ainda nesta plenária, pois, o tempo está mesmo curto para as 336 
Entidades captarem,  constatando que ainda havia membros das Comissões de mérito e 337 
da COF presentes. Walter informou que todos esses CAC’s restantes, incluindo da 338 
Associação Projeto Providência, do Padre Mário, cuja representante está aqui presente, 339 
solicitaram a apreciação do projeto ainda hoje. Após breve discussão em torno do poderia 340 
ser feito para agilizar a aprovação desses últimos CAC’s que estão em tramitação no 341 
Conselho, foi constatado que não havia mais quorum para quaisquer deliberações neste 342 
plenário, sendo encerrada a reunião de caráter deliberativo naquele exato momento , às 343 
18:50h .  Foi sugerido em seguida que a plenária do dia 18/12 fosse antecipada para o dia 344 
11/12. Ananias disse que deve ser convocada uma extraordinária para o dia 11/12 e não 345 
antecipar a reunião ordinária que já possui data deliberada. Que a reunião do dia 11/12, 346 
decida sobre a realização ou não da reunião ordinária do dia 18/12. Como não havia 347 
quórum para deliberação este assunto será tratado pela Mesa Diretora do CEDCA/MG. 348 
Em seguida a Presidente propôs que a Mesa Diretora defina também pela aprovação do 349 
Planejamento Estratégico, cuja cópia (versão final), acabava de ser distribuída aos 350 
Conselheiros, de forma a não inviabilizar o pagamento de sua publicação, tendo em vista 351 
o fechamento do SIAF em 19/12. Na sequência a Presidente passou-se aos informes. 352 
Regina informou aos Conselheiros de sua participação e das Conselheiras Maria 353 
Aparecida e Fernanda, no III Congresso Mundial de Combate a Exploração Sexual de 354 
Crianças e Adolescente, realizado no Rio de Janeiro, no período de 25 a 28/11/2008. Na 355 
oportunidade passou à Secretaria Executiva todo o material trazido do evento, livros, 356 
cartilhas, vídeos, outros. Em seguida, Jonacir  informou que, ele e o Secretário Executivo, 357 
Walter, participaram no I Conferência Nacional de Aprendizagem Profissional, realizado 358 
em Brasília, nos dias 24 a 25/11/2008. Na oportunidade, o Conselheiro distribuiu cópia por 359 
escrito do relatório desta viagem. Ressaltou o objetivo do evento: “ mobilizar empresas, 360 
organizações da sociedade civil, movimentos sociais, entidades de classe e categorias, 361 
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governo, órgãos públicos, agentes políticos e sociedade em favor do cumprimento da Lei 362 
do Aprendiz” . Walter informou que foi feito apelo a todos os Conselhos Estaduais 363 
presentes no evento, para que elaborassem Resoluções que apoiem esta iniciativa. 364 
Regina informou que o Conselheiro Hudson solicitou a indicação de um representante do 365 
CEDCA para participação na última etapa da Formação Continuada no IV Módulo do 366 
Conselho Eficaz, nos dias 09 e 10/12, em Cel. Fabriciano. Não foi indicado nenhum 367 
Conselheiro naquele momento. Dra. Maria de Lourdes passou às mãos da Presidência 368 
“Relatório das Ações da 23ª Promotoria da Infância e Juventude no Combate ao Trabalho 369 
Infantil”. Na sequência, a Conselheira Maria Aparecida agradeceu o esforço da Secretaria 370 
Executiva na organização de sua viagem ao Rio de Janeiro, em especial, a servidora 371 
Nárcia, que sempre corre atrás para que os pagamentos das diárias sejam feitos em 372 
tempo. O Secretário Executivo e a Presidente também elogiaram o trabalho realizado por 373 
Nárcia, ressaltando que mesmo doente, ela não deixou de trabalhar para que tudo desse 374 
certo na viagem dos Conselheiros ao Rio de Janeiro e Brasília, nos nesses eventos 375 
supramencionados. Sem nenhum assunto mais a tratar foi encerrada a reunião às 19:20h, 376 
e llavrada a presente ata que aprovada é assinada por todos os Conselheiros presentes a 377 
reunião.    378 
 379 
 380 
 381 
 382 
Belo Horizonte, 03 de Dezembro de 2008.  383 


