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CONSELHO ESTADUAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE MINAS GERAIS 

Ata da Centésima Nonagésima Quarta Reunião Plenária do Conselho Estadual dos 1 
Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, realizada em sua sede, no dia 21 2 
de fevereiro de 2008 , com seu início às 14 horas e 45 minutos. Estavam presentes os 3 
seguintes Conselheiros: Dagoberto Alves Batista (Titular - Polícia Civil), Maria Cândida R. 4 
Jacques Gonçalves (Titular - SEPLAG), Fernanda Flaviana Souza Martins ( Titular - 5 
SEDESE), Raymundo Rabelo Mesquita (Titular - Inspetoria São João Bosco), Obedes 6 
Barbosa Soares (Titular - GIS - Grupo de Instituições Solidárias), Amaury Costa Inácio da 7 
Silva ( Titular - Sindicato dos Psicólogos), Maria do Rosário de Castro (Suplente - Instituto 8 
de Educação e Construção da Cidadania), Ananias Neves Ferreira (Suplente - Centro 9 
Voluntariado de Apoio ao Menor), João Batista de Oliveira (Titular - Subsecretaria de 10 
Direitos Humanos - SEDESE), Regina Helena Cunha Mendes (Titular - Associação 11 
Profissionalizante do Menor - ASSPROM), Rosilene Estevam Nazar (Titular - Convenção 12 
Batista Mineira ), Cleverson Natal de Oliveira (Titular - PMMG), Maria Conceição Barros 13 
Rezende (Titular - Secretaria Estado Fazenda ), Hudson Roberto Lino (Titular - 14 
Associação Ágape), Ronaldo Araújo Pedron (Titular - Secretaria de Defesa Social), Eliana 15 
Benício Siqueira (Suplente - SEDESE), José Marcelo de Azevedo (Suplente - Fundação 16 
Benjamin Guimarães), Nelly Costa Bittencourt (Suplente - Federação Estadual das 17 
Instituições de Reabilitação de Minas Gerais - FEBIEX), Cláudia de Souza Barbosa 18 
Garcia (Suplente - CRESS - Conselho Regional de Serviço Social), Maria da Consolação 19 
Faria (Titular - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - Regional Leste II), Andréa 20 
Aparecida Cunha Soares (Suplente - Polícia Civil), Ilca Verneque Castro ( Suplente - 21 
Secretaria da Saúde), Sônia Feres (Suplente - ARPODE). Justificada a ausência : Eloisa 22 
Helena Rabelo Patrus (Suplente - Secretaria Educação ), Edivaldo Onofre Salazar 23 
(Suplente - Polícia Civil ), Rosemary Leite Mattos ( Titular - Secretaria de Estado da 24 
Educação), James Andris Pinheiro (Titular - OAB/MG), Ricardo Augusto Zadra (Suplente - 25 
Secretaria de Estado Fazenda), Ivan Ferreira da Silva ( Suplente - SEDESE), Guilherme 26 
Rodrigues de Oliveira ( Suplente - Secretaria de Defesa Social ), Mariana Salazar Martins 27 
(Suplente - SEPLAG). Ausentes : Ione de Morais Tofanelli (Titular - Associação Nosso 28 
Guri), Maria Aparecida dos Santos Queiroz (Suplente - Associação Papa João XXIII no 29 
Brasil), Jonacir Dadalto (Suplente - Fundação CDL - BH para o Desenvolvimento da 30 
Criança e do Adolescente), Ana Maria Resende Vieira ( Titular - Assembléia Legislativa de 31 
Minas Gerais), André Quintão (Suplente - Assembléia Legislativa de Minas Gerais), Isabel 32 
Cristina Almeida Braga (Titular - Frente Sul Mineira dos Direitos da Criança e do 33 
Adolescente), Lais Veloso (Suplente - Associação Mineira de Reabilitação), Odilon Pereira 34 
de Andrade Neto (Titular - Secretaria de Estado da Saúde). O Presidente abriu a plenária 35 
cumprimentando a todos e passando em logo em seguida ao primeiro ponto da pauta, 36 
aprovação da ata. Na oportunidade, perguntou aos Conselheiros se havia alguma 37 
alteração a ser feita no texto da ata da plenária realizada em dezembro/2007. O 38 
Conselheiro Ananias interveio dizendo que tinha algumas considerações a fazer. 39 
Dagoberto solicitou então, que ele as fizesse naquele momento. O Conselheiro disse que 40 
redigiria a alteração e entregaria depois. Sem nenhuma outra consideração a ser feita, o 41 
referido documento foi aprovado, e será passado no livro próprio, com as alterações 42 
propostas pelo Conselheiro Ananias, em sua fala. Logo após, Dagoberto propôs uma 43 
inversão na pauta, passando o item 2, Eleição da Diretoria Executiva do CEDCA, para o 44 
final da reunião. Proposta acatada. Em relação aos itens 3 e 3.1 - discussão da 45 
Resolução do CAC e do FIA, disse que o assunto dificilmente se esgotaria numa única 46 
reunião, tendo em vista a complexidade do assunto, que demanda de muito tempo para 47 
se exaurir. Lembrou que a Coordenadora da Comissão de Orçamento e Finanças, já 48 
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havia  trazido a Resolução do CAC em outra plenária, sem que conseguisse sequer 49 
apresenta-la na íntegra. A Conselheira Fernanda interveio para informar que, em relação 50 
a Resolução do FIA, destinada ao recebimento de projetos, neste início de ano, o setor 51 
Jurídico da SEDESE, já estava trabalhando na sua revisão, preparando uma minuta a ser 52 
apresentada ao CEDCA. Ressaltou que como está muito em cima da hora, seria 53 
adequado o Conselho indicar, ainda hoje, um grupo de Conselheiros para trabalhar no 54 
texto da referida Resolução, apresentando-o já pronto em plenária, para que possa ser 55 
publicada, no máximo nos próximos quinze dias. João Batista interveio para dizer que 56 
esta Comissão de Conselheiros, a ser criada para a elaboração da Resolução do FIA, 57 
deveria ter autonomia para fechar o texto e encaminhá-la diretamente para publicação. 58 
Desta forma, o Conselho teria o mês de março todo para receber os projetos, abril e maio 59 
para análise, e a SEDESE pagaria todos em junho. Dagoberto solicitou então, que fossem 60 
indicados nomes, de preferência um de cada Comissão Temática para integrar este 61 
Grupo de Trabalho que elaborará a Resolução do FIA. João Batista, disse que esta nova 62 
Resolução vai partir do texto da atual, sendo feita uma revisão nos pontos considerados 63 
equivocados, de forma a elaborar um texto mais enxuto. Hudson manifestou sua 64 
preocupação em relação a aprovação da Resolução do CAC, que novamente ficou em 65 
segundo plano, perguntando se a mesma, seria ou não discutida nesta reunião de hoje. 66 
Na oportunidade, sugeriu que a Resolução do FIA, cuja atribuição está sendo delegada à 67 
Comissão que será constituída, passe pelo referendo da plenária, não indo diretamente 68 
para publicação. Diante do exposto, foi sugerida a realização de uma plenária 69 
extraordinária para referendá-la, na próxima quinta-feira, dia 28/02. João Batista voltou a 70 
dizer que deve-se considerar o fator tempo, que as Entidades terão somente o mês de 71 
março, para inscrever seus projetos no CEDCA, ressaltando que esta plenária pode 72 
delegar poder, para a Comissão feche o texto e envie diretamente para publicação. 73 
Ananias interveio para dizer que só se faria uma plenária se realmente o texto estivesse 74 
pronto para análise e aprovação. Lembrou sua fala em plenária anterior, de que a atual 75 
Resolução em vigor, não perde a validade de um ano para outro. Fernanda sugeriu então 76 
que se constitua este grupo de Conselheiros, que se reuniria já na próxima segunda-feira, 77 
dependendo do andamento dos trabalhos, decide-se por convocar ou não a plenária 78 
extraordinária para quinta-feira, dia 28/02. A seguir, foram indicados e referendados os 79 
nomes  que se seguem, para compor a Comissão encarregada de fechar o texto da nova 80 
Resolução do FIA : Raymundo Mesquita , Regina Helena , Rosilene Nazar , Maria da 81 
Consolação , João Batista , Fernanda Martins , Eliana Benício  e Maria Cândida . 82 
Proposta aprovada. Na sequência, passou-se ao ponto de pauta: aprovação do projeto de 83 
retirada  de recurso de CAC, apresentado pela Entidade Grupo de Instituições Solidárias - 84 
GIS, e renovação do CAC da Polícia Civil. Após a leitura de parecer favorável do relator, o 85 
projeto A Força da Rede , cujo proponente é o Grupo de Instituições Solidárias - GIS , 86 
no valor de R$ 144.000,00. (O valor total do Certificado para Autorização para Captação - 87 
CAC é de R$ 223.897,97), foi aprovado . Logo após foi aprovado pedido de renovação  88 
do Certificado para Autorização para Captação - CAC, apresentado pela Polícia Civil do 89 
Estado de Minas Gerais , intitulado: Projeto de Reforma do imóvel da DOPCAD , no 90 
valor de R$ 566.031,68. Dagoberto passou em seguida ao ponto pauta Planejamento 91 
CEDCA / 2008. O Presidente disse que essa matéria poderia ser inicialmente discutida 92 
nas Comissões Temáticas, de forma a elencar quais ações seriam realmente executas 93 
em 2008. Raymundo Mesquita disse que deve-se pensar em alguma coisa mais profunda 94 
e que aponte para uma direção. Ressaltou que o Conselho não possui um Plano unificado 95 
de suas ações, que no final de cada ano, as Comissões até fazem seus relatórios anuais, 96 
mas nada se compara a uma avaliação geral das ações do CEDCA como um todo. Disse 97 
que avaliações são sempre positivas e apontam para a direção a se seguir, de forma 98 
planejada e propositiva. Finalizou dizendo que neste ano em que o ECA completa 18 99 
anos de idade, ainda falta maturidade aos órgãos deliberativos da política de atenção às 100 
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nossas crianças e adolescentes. A Conselheira Fernanda interveio para informar que no 101 
ano passado propôs ao Conselho, a realização de um Encontro na SEDESE, objetivando 102 
a elaboração de um planejamento estratégico para nortear os trabalhos dos Conselheiros 103 
no CEDCA. Disse que a idéia ainda está de pé, colocando-se a disposição para organizar 104 
tudo. Sugeriu a contratação de um facilitador dos trabalhos. Surgiram nomes como 105 
Wanderlino e Antônio Gomes da Costa. Obedes concorda de que deve mesmo ter a 106 
figura do facilitador, não só para organizar as reflexões, mas para construir a elaboração 107 
de algum documento que possa emergir dos trabalhos, estabelecendo metas e discutindo 108 
a melhor estratégia com os Conselheiros. Fernanda, de volta com a palavra disse que, 109 
muitas vezes ficamos apenas no cotidiano nos esquecendo do essencial, que é o 110 
planejamento de ações futuras em favor das crianças e adolescentes do nosso Estado. 111 
Sugeriu o agendamento desse Encontro para o final do mês de março, a partir daí pode-112 
se pensar na elaboração de um Plano de Ação do CEDCA, para os próximos anos. A 113 
seguir, Dagoberto sugeriu a composição de outra Comissão para a organização desse 114 
Encontro. Regina disse que o CEDCA deve mesmo pensar em planejar suas ações, 115 
contudo, sem esquecer o que já foi construído, citando a Resolução do PPAG, que 116 
indicou prioridades ao Governo no Estado para atuação na área da infância e 117 
adolescência. Citou ainda as propostas aprovadas nas Conferências Estadual e Nacional, 118 
como diretrizes a serem seguidas, se não forem consideradas essas questões, caímos 119 
numa situação de descontinuidade. Finalizando este assunto, os nomes para compor a 120 
Comissão de Organização do Encontro não foram indicados naquele momento, ficando a 121 
Conselheira Fernanda responsável pela agilização dos procedimentos voltados ao 122 
planejamento estratégico. Logo após passou-se ao ponto de pauta: Posse das 123 
Conselheiras da Secretaria de Estado da Educação. Dagoberto informou que o termo de 124 
posse já estava pronto para assinatura. Tendo em vista a participação em Seminário da 125 
Secretaria de Estado da Educação, as Conselheiras Rosemary e Eloisa, não puderam 126 
comparecer, ficando a posse para a próxima reunião plenária. A seguir passou ao último 127 
ponto de pauta: Eleição da Diretoria Executiva do CEDCA. Dagoberto procedeu a leitura 128 
do Capítulo IV, artigo 10, do Regimento Interno em seu inteiro teor: “O Conselho elegerá 129 
dentre seus membros titulares e pelo voto mínimo de  2/3, a sua Diretoria Executiva, 130 
composta de um Presidente, um Vice-Presidente, um S ecretário Geral, com o 131 
mandato de um ano, com direito a uma recondução, ga rantindo-se a alternância nos 132 
cargos respectivos, de representação governamental e da sociedade civil” .  Após a 133 
leitura informou que aconteceu segunda-feira, uma reunião ampliada da mesa diretora 134 
com os Coordenadores de Comissão, sendo aberta aos demais Conselheiros que 135 
quisessem participar. Tendo em vista comentário feito pelo Conselheiro Raymundo 136 
Mesquita, minutos antes desta reunião, de que poderia continuar na Presidência, evitando 137 
a descontinuidade de ações, ele fez a seguinte reflexão, citando o artigo do Regimento 138 
supramencionado: “Se o atual mandato da mesa diretora estava dando certo, não 139 
havendo nada que desabonasse suas ações, e o Regimento Interno permite uma 140 
recondução, porque não ficar mais um ano”?. Disse que a alternância é necessária, 141 
lembrando contudo que, Murílio Hingel, Marcus Fucks, Geraldo Gonçalves e João Batista, 142 
tiveram dois anos de mandatos como Presidente, mediante recondução. Ressaltou que 143 
estava desconfortável com o fato de não ficar mais um ano como os demais, pois, poderia 144 
parecer que este mandato da mesa diretora não foi exitoso como das outras gestões. 145 
Disse que, queira ou não, as pessoas tem suas vaidades pessoais, que não podem deixar 146 
de serem levadas em consideração. Finalizou dizendo que não achava o processo da 147 
eleição tão simples, pois, estava se lidando com o sentimento das pessoas. Disse que 148 
reconhecia o momento de alternância da sociedade civil, ressaltando que os Conselheiros 149 
da sociedade civil é quem vão analisar esta prerrogativa citada no artigo 10 do Regimento 150 
Interno, com a apresentação ou não de um candidato. Raymundo Mesquita interveio 151 
dizendo que como Dagoberto citou seu nome, gostaria de falar, confirmando sua posição 152 
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em relação a continuidade do mesmo na Presidência. Informou que fez esta mesma 153 
reflexão na reunião da sociedade civil, hoje pela manhã, surgindo muitas dúvidas em 154 
relação ao assunto, pois, nem todos estavam afinados com sua posição a favor da 155 
permanência do atual Presidente. Ressaltou que o ECA este ano faz 18 anos, que 156 
deveríamos nos preocupar muito mais com isto do que com alternância de poder, num vai 157 
e vem e trocas que geram descontinuidade e desgastes. O CEDCA deveria ter um único 158 
compromisso e responsabilidade, que é a construção da política de atendimento às 159 
crianças e adolescentes, cujo objetivo deveria ser sempre o destinatário e não as pessoas 160 
que o compõem. Voltou a falar da importância da implementação de um sistema de 161 
avaliação das ações do CEDCA e do papel dos Conselheiros, enquanto agentes 162 
formuladores dessa política. João Batista interveio para informar que trazia a posição do 163 
Governo em relação a eleição da Diretoria Executiva, que era de abrir mão do mandato 164 
da Presidência em favor da sociedade civil, em cumprimento ao princípio da alternância, 165 
considerado por ele, muito salutar, tendo em vista que, em outros Conselhos, os 166 
Presidentes estão no poder há vários anos, não estão respeitando a paridade, dentre 167 
outras irregularidades. Disse que este não era o caso do CEDCA, mas que a alternância 168 
das pessoas na mesa diretora demonstra uma atitude democrática. Informou na 169 
oportunidade, que existe um projeto de reestruturação de todos os Conselhos, por parte 170 
da SEDESE e SEPLAG dentro do Projeto Estruturador do Estado, que acarretará 171 
mudanças nos Conselhos. Finalizou dizendo que, Dagoberto muito nos honrou com seu 172 
trabalho, mas que o Governo vem pleiteando apenas a Vice-Presidência e a Secretaria 173 
Geral, abrindo mão da Presidência para a sociedade civil. Dagoberto disse que não 174 
gostaria de impor nenhuma situação e  nem bater de frente com o Conselheiro João 175 
Batista, mas que estava apenas cumprindo a prerrogativa constante do Regimento 176 
Interno, que lhe dá o direito de pleitear a recondução, desde que a sociedade civil não 177 
apresente nenhum nome. Raymundo Mesquita disse que os Conselheiros estavam 178 
gastando muito tempo discutindo este assunto, quando poderíamos estar discutindo a 179 
política da criança e do adolescente, demonstrando mais maturidade. Dagoberto disse 180 
que a alternância sempre existiu, mas que o Regimento Interno fala claramente em 181 
recondução, ressaltando que não falava somente por ele, mas pela atual mesa diretora. 182 
Tendo em vista a situação de impasse que se estabeleceu, as 15:25h foi concedido 183 
tempo para que as partes se reunissem em separado para que chegassem a uma posição 184 
de consenso. Os Conselheiros retornaram as 16:30, prosseguindo os trabalhos do ponto 185 
que pararam. Antes porém, Dagoberto pediu que Kátia Lacerda apresentasse o Sr. 186 
Amaury Costa, seu substituto como representante do Sindicato dos Psicólogos, no 187 
CEDCA. Kátia comunicou sua saída do Conselho, aproveitando a oportunidade para 188 
agradecer aos Conselheiros, expressando a satisfação de ter feito parte do CEDCA, local 189 
e aprendizado, que muito contribuiu para o seu desenvolvimento.  Apresentou seu colega 190 
de Sindicato, Sr. Amaury, especialista em psicologia clínica, desenvolve trabalho voltado 191 
a drogaditos, e membro do Conselho Estadual de Saúde. Finalizou desejando sucesso ao 192 
novo representante do Sindicato dos Psicólogos no CEDCA, na certeza de que o mesmo 193 
exercerá muito bem a função de Conselheiro em favor das crianças e adolescentes. João 194 
Batista informou que Kátia agora trabalha na SEDESE, como Secretária Executiva do 195 
Conselho Gestor do Semi-árido. Regina disse que Kátia, com certeza desempenhará esta 196 
nova função na SEDESE, com a mesma competência exercida no CEDCA. Voltando a 197 
pauta, Dagoberto perguntou quem seria o portador das boas novas, com o nome do 198 
Presidente pela sociedade civil. Com a palavra, Obedes disse que sentiu-se muito 199 
honrado pela sua participação como Secretário Geral da mesa diretora do CEDCA, tempo 200 
que serviu de troca de experiências, muito aprendizado e desenvolvimento de suas 201 
potencialidades. Em seguida informou que a indicada para o cargo de Presidente do 202 
CEDCA, era a Conselheira Regina Helena Cunha Mendes. Da mesma forma, Dagoberto 203 
perguntou ao portador da informação relativa às indicações da área governamental, 204 
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Conselheiro João Batista, quais eram os indicados. João Batista disse que os nomes do 205 
Governo eram: Dagoberto Alves Batista para o cargo de Vice-Presidente e da Conselheira 206 
Fernanda Flaviana Martins como Secretária Geral. Logo após, todos foram aclamados e 207 
considera eleita a Diretoria Executiva do CEDCA, com a seguinte composição: Regina 208 
Helena Cunha Mendes - Presidente ; Dagoberto Alves Batista - Vice-Presidente ; 209 
Fernanda Flaviana Martins - Secretária Geral  do Conselho Estadual dos Direitos da 210 
Criança e do Adolescente. A Diretoria Executiva, eleita nesta sessão plenária, foi investida 211 
a partir daquele momento, de todas as funções legais e institucionais do CEDCA/MG. Na 212 
sequência, João Batista parabenizou os membros da mesa diretora que estavam saindo, 213 
ressaltando que Dagoberto, Hudson e Obedes honraram o mandato que exerceram até 214 
esta data, que participar da mesa diretora é uma grande escola. Com a palavra, o 215 
Conselheiro Dagoberto agradeceu a todos, Conselheiros e funcionários da Secretaria 216 
Executiva, ressaltando o trabalho dos técnicos que trabalharam  a noite, domingo e 217 
feriado, na preparação da Conferência Estadual, que foi considerada por muitos como 218 
uma das mais organizadas que o CEDCA já fez. Disse que foi uma pena que a 219 
Conferência Nacional não tenha tido a mesma avaliação exitosa que a nossa, pois, foi 220 
desorganizada, num local sem estrutura adequada para comportar os participantes, um 221 
calor insuportável por causa do teto muito rebaixado, sem falar que não conseguiram 222 
cumprir a programação prevista. Disse que às vezes, um ou outro Conselheiro reclama da 223 
Secretaria Executiva, mas que ele sabe que muitos dos problemas, são em virtude da 224 
própria falta de estrutura do CEDCA.  Ressaltou que procurou ser democrático, para que 225 
as coisas fluíssem, possibilitando que as pessoas colocassem seus pontos de vista, mas 226 
sempre na argumentação. Disse que, embora ele e João Batista tenham tido posições 227 
contrárias, não passam de posições ideológicas que perpassaram esta reunião, se 228 
existem feridas, devem ser tratadas no CEDCA. Finalizou dizendo que “aqui vocês viram 229 
a conduta de um Conselheiro Governamental imbuído dos preceitos da legislação do 230 
Conselho, que nunca poderia abstrair da sua responsabilidade”. Disse que ficou a 231 
vontade com o Conselheiro João Batista, por ser ele, um defensor dos direitos humanos, 232 
que as divergências ideológicas fazem parte da dialética do processo eletivo. Agradeceu 233 
dizendo que sai da Presidência com a sensação do dever cumprido, convencido de que a 234 
atitude das pessoas deve ser sempre pautada pela lealdade, no olho a olho. Ainda com a 235 
palavra refletiu sobre o papel da sociedade em relação aos adolescentes em conflito com 236 
a lei, que muitas vezes a sociedade culpa a polícia de apreende-los inúmeras vezes e 237 
quando percebem, estão lá novamente, cometendo os mesmos atos infracionais. Disse 238 
que a polícia e os políticos enxergam esses adolescentes da mesma maneira, sendo que 239 
os políticos fazem de tudo para aprovar o rebaixamento da idade penal, tentando 240 
demonstrar para a sociedade que o congresso funciona. Na verdade, esses adolescentes 241 
são vítimas da negligência e do abandono, acabando por pagar com a pena capital. 242 
Informou que  número de mortes de jovens até 24 anos de idade, tem aumentado 243 
consideravelmente. “Que sociedade é essa”. Dagoberto disse ainda que o certo seria 244 
penalizar de forma mais severa, o adulto que utiliza cada vez mais os adolescentes para o 245 
cometimento de crimes. Considera também importante trabalhar as famílias, cada vez 246 
mais desestruturadas e incapazes de fornecer educação e segurança às crianças e 247 
adolescentes. Apesar de tudo, é preciso continuar lutando, e os embates calorosos 248 
acabam por se tornar importantes no resultado final. A seguir, Regina agradeceu a 249 
confiança da sociedade civil e dos Conselheiros referendando sua indicação. Ressaltou 250 
que o mandato do Conselheiro Dagoberto avançou muito, citando a publicação da 251 
Resolução do PPAG, a realização das Conferências, a reestruturação do CEDCA, dentre 252 
outras ações. Disse que vai se empenhar e dar prosseguimento nesta construção. Acha 253 
interessante o CEDCA avance em algumas questões, como a revisão do Regimento 254 
Interno, da comunicação, etc. Finalizou dizendo que se as ações propostas forem 255 
realizadas de forma coletiva e em rede, obteremos bons resultados. Que as pessoas tem 256 
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a liberdade de falar o que quiser, com franqueza, mas sem rudez. A seguir, a Secretária 257 
Geral agradeceu a confiança dos Conselheiros, esperando vencer o desafio de continuar 258 
desempenhando as ações desenvolvidas pela diretoria anterior. Colocou-se a disposição 259 
dos Conselheiros, na certeza de que não deixará de medir esforços na luta pela defesa 260 
dos direitos de crianças e adolescentes em nosso Estado. Em relação a data da plenária 261 
ordinária de março, que terá de ser alterada em decorrência do feriado da semana santa, 262 
a sugestão de data discutida na reunião da mesa diretora, é que seja antecipada para o 263 
dia 13/03, e a reunião das Comissões Temáticas, por conseqüência, dia 12/03. Sem 264 
nenhum assunto mais a tratar, encerrou-se a reunião às 17:00h, e foi lavrada a presente 265 
ata que aprovada é assinada por todos os Conselheiros presentes a reunião.     266 
 267 
 Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2008.  268 


