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CONSELHO ESTADUAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE MINAS GERAIS 

Ata da Centésima Nonagésima Oitava Reunião Plenária do Conselho Estadual dos 1 
Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, realizada em sua sede, no 2 
dia 29 de maio de 2008 , com seu início às 14 horas e 45 minutos. Estavam 3 
presentes os seguintes Conselheiros: Regina Helena Cunha Mendes (Titular - 4 
Associação Profissionalizante do Menor - ASSPROM), Dagoberto Alves Batista 5 
(Titular - Polícia Civil), Maria Cândida R. Jacques Gonçalves (Titular - SEPLAG), 6 
Maria do Rosário de Castro (Suplente - Instituto de Educação e Construção da 7 
Cidadania), Ananias Neves Ferreira (Suplente - Centro Voluntariado de Apoio ao 8 
Menor), Rosilene Estevam Nazar (Titular - Convenção Batista Mineira ), Ricardo 9 
Augusto Zadra (Suplente - Secretaria de Estado Fazenda), José Marcelo de 10 
Azevedo (Suplente - Fundação Benjamin Guimarães), Cleverson Natal de Oliveira 11 
(Titular - PMMG), James Andris Pinheiro (Titular - OAB/MG), Adriana Belisário 12 
(Suplente - Associação Mineira de Reabilitação), Hudson Roberto Lino (Titular - 13 
Associação Ágape), Eliana Benício Siqueira (Suplente - SEDESE), Amaury Costa 14 
Inácio Silva ( Titular - Sindicato dos Psicólogos), Gláucia Brandão ( Titular - 15 
Assembléia Legislativa ), Cláudia de Souza Barbosa Garcia (Suplente - CRESS - 16 
Conselho Regional de Serviço Social), Ilca Verneque Castro ( Suplente - Secretaria 17 
da Saúde), Nelly Costa Bittencourt (Suplente - Federação Estadual das Instituições 18 
de Reabilitação de Minas Gerais - FEBIEX), Sônia Feres (Suplente - Associação 19 
Portadores de Deficiência - ARPODE), Andréa Aparecida Cunha Soares (Suplente - 20 
Polícia Civil). Justificada a ausência : Fernanda Flaviana Souza Martins ( Titular - 21 
SEDESE), João Batista de Oliveira (Titular - Subsecretaria de Direitos Humanos - 22 
SEDESE), Jonacir Dadalto (Suplente - Fundação CDL - BH para o Desenvolvimento 23 
da Criança e do Adolescente), Maria da Consolação Faria (Titular - Conferência 24 
Nacional dos Bispos do Brasil - Regional Leste II), Ivan Ferreira da Silva (Suplente - 25 
SEDESE), Ronaldo Araújo Pedron (Titular - Secretaria de Defesa Social), Raymundo 26 
Rabelo Mesquita (Titular - Inspetoria São João Bosco), Obedes Barbosa Soares 27 
(Titular - GIS - Grupo de Instituições Solidárias), Maria Conceição Barros Rezende 28 
(Titular - Secretaria Estado Fazenda ), Guilherme Rodrigues de Oliveira (Suplente - 29 
Secretaria de Defesa Social ). Ausentes:  Eloisa Helena Rabelo Patrus (Suplente - 30 
Secretaria Educação ), Rosemary Leite Mattos (Titular - Secretaria de Estado da 31 
Educação), Edivaldo Onofre Salazar (Suplente - PMMG ), Ione de Morais Tofanelli 32 
(Titular - Associação Nosso Guri), Maria Aparecida dos Santos Queiroz (Suplente - 33 
Associação Papa João XXIII no Brasil), André Quintão (Suplente - Assembléia 34 
Legislativa de Minas Gerais), Odilon Pereira de Andrade Neto (Titular - Secretaria de 35 
Estado da Saúde). A Presidente do CEDCA, abriu a plenária cumprimentando a 36 
todos e passando logo em seguida ao primeiro ponto da pauta, aprovação da ata da 37 
plenária realizada em 24/04, sendo o referido documento aprovado, após 38 
considerações feitas pelos Conselheiros, Ricardo, Regina e Eliana, que ficaram de 39 
entregá-las, por escrito, à Secretaria Executiva. A Presidente conferiu o quórum e 40 
perguntou ao Secretário Executivo, se a planilha dos projetos já estava pronta para 41 
que desse iniciasse o próximo ponto de pauta: Análise e aprovação de projetos. Ele 42 
respondeu que a planilha estava quase pronta. Tendo em vista este atraso, foi 43 
proposto uma inversão na pauta, possibilitando aos Conselheiros passarem seus 44 
informes. Regina informou que esteve em Brasília participando de Seminário sobre o 45 
SIPIA, evento que contou com a participação de todos os Presidentes de Conselhos 46 
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e Secretários Executivos. Na oportunidade, justificou que Walter iria com ela no 47 
referido evento, mas que devido ao trabalho de preparação dos projetos para 48 
apresentação nesta plenária não pôde viajar. Disse que um dos objetivos desse 49 
evento foi a discussão do aprimoramento do SIPIA, agora com a possibilidade de 50 
acesso pela WEB através de senhas, concedidas aos Conselhos Tutelares e 51 
Direitos, e às Secretarias a que estão vinculados, bem como ao CEDCA. Informou 52 
que copiou todas as apresentações e que disponibilizará ao Conselho, ressaltando 53 
que acha importante o conteúdo ser trabalhado pela Comissão de Apoio aos 54 
Conselhos, e depois socializado com todos os Conselheiros em plenária. Relatou 55 
que foi discutida ainda a necessidade da criação da Escola de Conselhos nos 56 
Estados, que será vinculada a uma Universidade. A Conselheira Gláucia Brandão 57 
falou da importância dessas ações destinadas ao fortalecimento dos Conselhos, 58 
colocando a Escola do Legislativo à disposição do CEDCA. Ressaltou ainda a 59 
importância de se trabalhar com o incentivo ao fomento à implementação de 60 
políticas públicas voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes no Estado. 61 
Maria Cândida, Coordenadora da Comissão de Apoio aos Conselhos agradeceu e 62 
disse que levaria este assunto para ser discutido mais atentamente em sua 63 
Comissão. Regina, de volta com a palavra, informou que este novo modelo proposto 64 
pelo CONANDA, surgiu da experiência do Conselho de Recife, que agora será 65 
levado aos demais Estados. Será proposto a assinatura de um Termo de 66 
Compromisso, que deverá ser devolvido até 15/07. Serão disponibilizadas senhas 67 
para que o CEDCA e a SEDESE tenham acesso aos relatórios consolidados dos 68 
casos, possibilitando com isto, a elaboração de diagnósticos precisos da situação 69 
das crianças e adolescentes cujos direitos estão sendo violados. Regina informou 70 
também que será disponibilizado pelo Governo Federal, em parceria com a 71 
ANATEL(Agência Reguladora de Telefonia), Internet à todas as escolas da  rede 72 
pública e Conselhos Tutelares, com a instalação dos pontos de rede. Disse que o 73 
site do CONANDA está tão desatualizado como o nosso, ressaltando que isto não 74 
pode acontecer, pois, hoje em dia, trata-se do principal instrumento de divulgação 75 
das ações dos Conselhos e de interface com os Conselhos de Direitos do interior. 76 
Que os questionários que o CONANDA disponibiliza são todos respondidos via 77 
Internet. Regina finalizou dizendo que não se estenderia mais neste informe, devido 78 
a quantidade de projetos a serem avaliados ainda nesta plenária, que o assunto será 79 
objeto de discussão na Comissão de Apoio aos Conselhos Municipais e Tutelares. 80 
Neste instante, James pediu para convidar a todos para participação do Seminário 81 
promovido por várias entidades, Visão Mundial, SINTIBREF, ASSPROM, Fundação 82 
CDL, Maristas, dentre outras ONG’s ligadas à área da saúde, educação e 83 
assistência social. Trata-se de um movimento em torno da discussão do lamentável 84 
fato ocorrido no Conselho Nacional de Assistência Social, envolvendo as 85 
certificações de Entidades, cuja atribuição de emissão dos certificados foi tirada dos 86 
Conselhos e agora é feita pelos respectivos Ministérios das áreas citadas. Serão 87 
abordadas ainda outras temáticas de igual relevância, como, o Marco Legal 3º Setor, 88 
num trabalho de conscientização de que não são as ONG’s que estão causando o 89 
rombo da previdência, a ameaça velada de diminuir os benefícios da isenção, etc. 90 
Serão convidados deputados da área de Governo e da oposição para participarem, 91 
a fim de buscar o apoio de ambos os lados nesta luta. O evento acontecerá dia 92 
20/06, e o convite será enviado ao CEDCA. A seguir, Eliana Benício pediu a palavra 93 
para informar que foi enviado convite ao CEDCA, para a Presidente proferir palestra 94 
no “Encontro Regional das Ações de Combate ao Trabalho  Infantil” , que a 95 
Coordenadoria realizará em Januária, dia 10/06, de 8:00 às 18:00h, no SESC - 96 
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Januária. O evento reunirá 10 municípios participantes do “Projeto Reciclando 97 
Oportunidades para Crianças”, da Bacia do Rio São Francisco, bem como, 98 
representantes da rede sócio-assistencial local e Fundo das Nações Unidas para a 99 
Infância, dentre outros. Na oportunidade, foram indicadas as Conselheiras Maria 100 
Cândida, Eliana Benício e a Presidente do CEDCA, Regina Helena, para 101 
participarem do referido evento. Antes de passar à análise e aprovação dos projetos, 102 
Regina disse que gostaria de passar mais alguns informes. Falou que o Conselho 103 
não poderá deixar de focar a discussão em torno dos 18 anos do ECA, se será ato 104 
público em Praça Pública, debates, etc. Que os participantes da Assembléia da 105 
Frente de Defesa definiram pela realização de manifestações públicas simultâneas 106 
sobe o ECA, em todas as regionais ou municípios como forma de comemorar os 18 107 
anos do ECA. Ainda que a Frente Parlamentar Estadual, com o apoio dos Fóruns,  108 
realizará audiências públicas sobre diversos temas, como trabalho infantil, educação 109 
infantil, Medidas Sócioeducativas, ECA Também a realização de Seminários 110 
Temáticos, tais como Violência contra crianças e adolescentes, trabalho infantil, 111 
previsto para dia 12/06, e a preparação do Seminário sobre o ECA, em agosto. 112 
Ainda com a palavra, relatou que esteve em solenidade de entrega de veículos aos 113 
Conselhos Tutelares, que contou com a presença do Governador do Estado, dentro 114 
do Programa da SEDESE, “Proteja nossas Crianças”, cuja campanha está sendo 115 
veiculada na mídia em horário nobre. Falou rapidamente que não podemos deixar 116 
de lado o planejamento estratégico, que ficou um pouco de lado devido ao grande 117 
volume de trabalho em torno dos projetos. Eliana Benício informou que está sendo 118 
articulado pela Frente de Defesa várias ações em torno dos 18 anos do ECA, que a 119 
SEDESE contribuirá com a publicação de 50.000 exemplares do “ECA vai e Escola”, 120 
de Selos comemorativos dos 18 anos do ECA, etc. Ricardo solicitou que o assessor 121 
de imprensa do CEDCA faça levantamento dessa agenda de eventos e repasse aos 122 
Conselheiros, tendo em vista a exiguidade de tempo nesta plenária para o repasse 123 
de tantas informações. Logo após, Walter aproveitou para distribuir a todos modelo 124 
de normativa de diária de viagem aos Conselheiros. Na oportunidade, Regina disse 125 
que acha a iniciativa importante, porque aconteceu com ela recentemente, 126 
preencher recibo de taxi em seu nome, quando o correto é em nome da SEDESE, 127 
Órgão pagador da referida despesa. Maria do Rosário interveio para informar que 128 
quando todo o processo de pagamento das diárias era feito todo no CEDCA, não 129 
havia atrasos, mas agora precisa ficar ligando para SEDESE cobrando os depósitos. 130 
Eliana Benício informou que tudo agora é feito na Central de Empenhos e 131 
Pagamentos na SEDESE. Nárcia informou que somente a montagem da pasta do 132 
processo com a documentação do Conselheiro é feita aqui, o restante é na Central 133 
de Empenhos e Pagamentos na SEDESE. Walter finalizou o assunto ressaltando 134 
que no CEDCA não há nenhum atraso, que não há justificativa para o não 135 
pagamento das diárias dos Conselheiros em dia, pela SEDESE. Logo após, Regina 136 
passou mais um informe. Disse que esteve em reunião na SEDESE discutindo o 137 
destino da emenda parlamentar no valor de R$ 50.000,00, direcionada ao CEDCA. 138 
Foi informado à ela que, este recurso será pulverizado entre 06 os Conselhos da 139 
SEDESE. Em conversa com o Conselheiro João Batista, a Presidente obteve a 140 
informação de isto não acontecerá, que o recurso é mesmo do CEDCA, uma vez 141 
que articulação para conseguí-lo, foi toda dos Conselheiros deste Colegiado. Regina 142 
no entanto, obteve outra informação da Conselheira Fernanda, de que não havia 143 
nada formalizado por escrito na emenda, que comprovasse que este recurso deverá 144 
ser destinado somente ao CEDCA. Finalizou dizendo que conversaria com o 145 
Deputado André Quintão, tendo em vista ser de sua autoria a referida emenda. Na 146 
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oportunidade, a Deputada Gláucia Brandão se ofereceu para conversar com o 147 
Deputado André Quintão e verificar esta situação. Regina disse que a funcionária da 148 
SEDESE Yascara, relatou em reunião realizada com ela na SEDESE, de que havia 149 
recebido ordem (verbal) de pulverizar este recurso entre os Conselhos. A 150 
Conselheira Eliana interveio para dizer que não faltará recurso ao CEDCA para suas 151 
despesas, informação obtida do próprio Dr. Juliano. A seguir, James pediu a palavra 152 
para lembrar à Presidente que, a Comissão de Orçamento e Finanças realizou 153 
reunião ampliada para discussão do orçamento no mês passado, com a presença da 154 
Frente de Defesa, Frente Parlamentar, dentre outros, ressaltando que esta 155 
discussão não pode deixar de acontecer no CEDCA de forma contínua. Logo após 156 
passou-se ao ponto de pauta: Análise e aprovação dos projetos . O Secretário 157 
Executivo começou informando que alguns projetos enquadraram-se de imediato no 158 
artigo 12 da Resolução 18/2008 , que veda às Entidades que Sociais ou Órgãos 159 
Públicos Municipais que tenham recebido financiamento com recursos ordinários do 160 
FIA estadual, nos anos anteriores de 2006 e 2007 . São eles: Projeto nº 15/2008: 161 
Asas da Informação - Oficinas de Informática e Líng uas para Jovens e 162 
Adolescentes , proponente: Associação Comunitária São Sebastião (Pedro 163 
Leopoldo), no valor de R$ 49.741,25. Projeto nº 16/2008: Brincart II - Iniciação e 164 
Aperfeiçoamento - Oficinas de Contação de Histórias  e Teatro para Crianças e 165 
Adolescentes , proponente: Associação Comunitária São Sebastião ( Pedro 166 
Leopoldo ), no valor de R$ 49.663,23. Projeto nº 18/2008: Recriando , proponente: 167 
Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Santos Reis - AMORAS (Montes 168 
Claros), no valor de R$ 29.923,10. Projeto nº 19/2008: Capoeirando , proponente: 169 
Prefeitura Municipal de Lagoa dos Patos, no valor de R$ 34.638,25. Projeto nº 170 
24/2008: Manutenção da Casa de Abrigo Provisório Sã o Francisco de Assis , 171 
proponente: Centro de Libertação da Mulher (Ibirité), no valor de R$ 20.933,84. 172 
Projeto nº 28/2008: Desenvolvimento Educacional e C ultural de Crianças e 173 
Adolescentes , proponente: Centro Educacional de Antônio Pereira, no valor de R$ 174 
49.997,10. Projeto nº 87/2008: Acabamento do Primeiro Andar e Muro , 175 
proponente: Creche Comunitária Bebê Feliz (Ibirité), no valor de R$ 39.499,25. 176 
Informou que a tabela distribuída aos Conselheiros estava completa, ou seja, com 177 
todos os projetos recebidos pelo CEDCA no ano de 2008, tanto os da Resolução 178 
18/2008, quanto os projetos de CAC, para que todos tivessem uma visão geral, 179 
inclusive as retiradas de CAC’s que já foram pagas. Que os Conselheiros poderiam 180 
acompanhar o voto dos relatores localizando o respectivo projeto pelo número. 181 
Figuram também na tabela, projetos cujos pareceres são favoráveis das duas 182 
Comissões, projetos com pareceres de reprovação das duas Comissões, projetos 183 
com parecer de aprovação por uma Comissão e reprovado por outra, além dos 184 
considerados intempestivos. A seguir, a Presidente colocou em votação os projetos 185 
supramencionados, enquadrados no artigo 12 da Resolução 18/2008 , que foram 186 
considerados inaptos e fora do certame. Na sequência, Walter procedeu leitura dos 187 
nomes dos projetos intempestivos, ou seja, que perderam todos os prazos, a título 188 
de informação aos Conselheiros. São eles: Projeto nº 06 (Fazendo Escola - Pouso 189 
Alegre), nº 20 (Esporte para Todos - Jequitaí), nº 29 (Educar, Conviver e Incluir - 190 
Rubim), nº 30 ( Implementação e Modernização Biblioteca Pública Comunitária - 191 
Várzea da Palma), nº 38 ( Revitalização - Belo Hte), nº 59 (Brinquedoterapia - Cel. 192 
Fabriciano), nº 73 ( Melhor Qualidade em Atendimento nos Programas Sociais - 193 
Janauba), nº 93 ( Casa de Apoio às Crianças e Adolescentes com Enfraquecimento 194 
Familiar - Matias Cardoso). Estando estes, igualmente fora do certame, conforme 195 
decisão deste Colegiado. Logo após passou-se a leitura dos pareceres favoráveis 196 
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aos projetos de CAC  - Certificado para Autorização para Captação (retiradas de 197 
valor captado ). Projeto nº 25/2008: Apoio Técnico para a Qualidade do 198 
Trabalho , proponente: Associação Projeto Providência (Belo Hte), no valor de R$ 199 
60.000,00. Projeto nº 89: Projeto Cultural de Musicalização - Grupo Cultural 200 
Panela de Expressão e Orquestra Popular Dona Ritinh a, proponente: AFFAS - 201 
Associação Faça uma Família Sorrir (Sabará), no valor de R$ 172.980,36. Projeto 202 
nº 113: Medicamento é Garantia de Vida , proponente: Fundação Benjamim 203 
Guimarães - Hospital da Baleia (Belo Hte), no valor de R$ 658.528,16. Projeto nº 204 
114: Alimentação , proponente: Ministério Criança Feliz (Belo Hte), no valor de R$ 205 
78.422,20. Projeto nº 115/2008: Transporte Felicidade , proponente: Ministério 206 
Criança Feliz, no valor de R$ 73.272,60. Projeto nº 116/2008: Transporte Crianças 207 
Felizes , proponente: Ministério Criança Feliz, no valor de R$ 71.745,20. Projeto 208 
nº119 (Renovação CAC Programa Valores de Minas), apresentado pelo SERVAS, 209 
no valor de R$ 1.333.204,80. Projeto nº 119/2008: Programa Valores de Minas , 210 
proponente: Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS, no valor de R$ 211 
533.204,80 (retirada do CAC de R$ 1.333.204,80). Projeto nº 120/2008: Vita Sopa , 212 
proponente: Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS, no valor de R$ 213 
760.000,00. Projeto nº 123/2008: Conselho Eficaz , proponente: Associação 214 
Beneficente Ágape, no valor de R$ 90.420,00. Projeto nº 122/2008 (Projeto de 215 
nova Certificação e de retirada, apensados num únic o processo, por isto 216 
possuí o mesmo número ): Programa Valores de Minas , proponente: Serviço 217 
Voluntário de Assistência Social - SERVAS, no valor de R$ 242.505,92 (retirada). 218 
Projeto nº 122/2008  (apensado) de solicitação de nova Certificação, Programa 219 
Valores de Minas, proponente: Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS, 220 
no valor de R$ 2.500.000,00. Estes projetos de retirada de CAC foram colocados 221 
em votação e aprovados . A seguir, a Conselheira Maria Cândida procedeu leitura 222 
do parecer de mérito ao Projeto nº 116/2007: Minas Olímpica - 1ª Olimpíada 223 
Minas Olímpica - Oficina de Esportes, proponente: S ecretaria de Estado de 224 
Esporte e Juventude - SSEJ , no valor de R$ 177.150,12, que refere-se a uma 225 
concessão de CAC já aprovada na plenária de dezembro/2007, que retornou nesta 226 
reunião somente para conhecimento do parecer favorável de mérito da Comissão de 227 
Políticas Públicas, não lido na ocasião, tendo em vista que o processo encontrava-228 
se de posse do Conselheiro relator da Comissão de Orçamento e Finanças. Logo 229 
após, os dois projetos de CAC apresentados pelo SERVAS, de Certificação (CAC) e 230 
de renovação, supramencionados (nº122 e 119 respectivamente), foram colocados 231 
em votação. A Presidente, Regina Helena, solicitou que o processo nº 122 de CAC, 232 
apresentado pelo SERVAS, fosse desmembrado, de forma que fique claro que a 233 
nova certificação é o processo no valor de R$ 2.500.000,00 e a retirada de parte 234 
deste recurso já captado, é de R$ 242.505,92, o mesmo deverá ser feito com o nº 235 
119, separando a renovação da retirada. Sendo acatada esta solicitação da 236 
Presidente, os referidos projetos foram novamente colocados em votação e 237 
aprovados pela plenária . O Conselheiro Ananias votou no projeto nº 122 do 238 
SERVAS, com a mesma ressalva, de que o processo fosse enviado à SEDESE para 239 
conveniamento da retirada desmembrado. Maria Cândida disse que isto não é 240 
preciso, pois, depois, serão apensados novamente. Regina disse que mesmo assim 241 
gostaria que fossem desmembrados, pois, uma coisa é a autorização para 242 
concessão do CAC e outra é a retirada do valor. Proposta acatada . A seguir, depois 243 
de calorosa discussão em torno dos projetos que obtiveram pareceres favoráveis da 244 
Comissão de Orçamento e Finanças e também da respectiva Comissão de Mérito, 245 
foram lidos os pareceres de ambas, e considerados efetivamente aprovados os 14 246 
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projetos  que se seguem: Projeto nº 86/2008: Projeto Pequeno Aprendiz , 247 
proponente: Associação Artesanal e Social do Norte de Minas (Montes Claros), no 248 
valor de R$ 40.000,00. Projeto nº 84/2008: Educação, Arte e Cidadania , 249 
proponente: Serviço Assistencial Salão do Encontro - SASFRA (Betim), no valor de 250 
R$ 39.133,65. Projeto nº 85/2008: Vida e Esperança , proponente: Congregação 251 
das Filhas do Divino Zelo - Lar Escola Santo Antônio (Alpinópolis), no valor de R$ 252 
39.946,74. Projeto nº 09/2008: Projeto de Formação e Aprendiza gem do 253 
Adolescente e da Criança  - PROFAAC , proponente: Prefeitura Municipal de Morro 254 
da Garça, no valor de R$ 24.541,14. Projeto nº 37/2008: Moldando Vidas , 255 
proponente: Prefeitura Municipal de Serranópolis de Minas, no valor R$ 40.000,00. 256 
Projeto nº 26/2008: O Esporte na Formação do Cidadã o, proponente: Associação 257 
Comunitária das Vilas Reunidas - ASCOMVILAS (Sabará), no valor de R$ 258 
39.961,10. Projeto nº 106/2008: Casarão da Juventude , proponente: Associação 259 
Beneficência Popular (Antônio Dias), no valor de R$ 39.777,00. Projeto nº 260 
105/2008: Conexão Criança Cidadã , proponente: Associação de Pais e Amigos de 261 
Cava Grande (Marliéria), no valor R$ 49.994,00. Projeto nº 109/2008: Pare eu 262 
Quero Paz , proponente: Creche Comunitária Vó Margarida (Santana do Paraíso), no 263 
valor de R$ 39.000,00. Projeto nº 99/2008: Infância e Juventude Sã , proponente: 264 
Creche Comunitária Pequeno Lar (Santana do Paraíso), no valor de R$ 39.597,00. 265 
Projeto nº 40/2008: Resgatando Laços , proponente: Providência Nossa Senhora 266 
da Conceição / Pastoral do Menor (Belo Hte), no valor de R$ 49.992,92. Projeto nº 267 
96/2008: Erradicação da Violência, Abuso e Exploraç ão Sexual em todas as 268 
suas Formas, praticadas contra Crianças e Adolescen tes , proponente: Prefeitura 269 
de Franciscópolis, no valor de R$ 31.993,92. Projeto nº 31/2008: Oportunidade de 270 
Viver Melhor - Aquisição de Equipamentos, móveis, m aterial esportivo e 271 
pedagógico , proponente: Centro de Oportunidades de Contagem e Região 272 
Metropolitana de Belo Horizonte, no valor de R$ 40.000,00. Projeto nº 72/2008: 273 
Articulação e Formação de Educadores Sociais para a  Prática de Atividades 274 
Esportivas, Lúdicas e Pedagógicas nas Entidades Soc iais , proponente: ICETAS 275 
- Instituto CDL de Assistência Social, no valor de R$ 39.450,00. Após este momento, 276 
a Presidente informou que os cinco projetos  que se seguem, inicialmente tinham 277 
sido considerados aptos para votação e aprovação, mas que após uma revisão mais 278 
atenta naquele momento da plenária, constatou-se que os mesmos continham pré-279 
cadastro do CAGEC obtido através da Internet, e não o Certificado do CAGEC  280 
propriamente dito. Depois de breve discussão em torno da aceitabilidade ou não do 281 
documento naquelas condições, estes projetos não puderam ser referendados 282 
juntamente com os demais elencados acima. São eles : Projeto nº 21 (Esporte nas 283 
Várzeas - Varzelândia), nº 80(O Futuro Começa Aqui - Francisco Sá), nº 77(Arte e 284 
Inclusão Social para Crianças e Adolescentes / CREAS - Uberaba), nº 34(Oficinas 285 
Socializadoras, Artísticas e Culturais - Várzea da Palma), nº 64(O Jornal Formando 286 
o Futuro Leitor - Cataguases). A seguir, surgiu discussão em torno da questão da 287 
Resolução nº 18/2008 fechar prazo para análise aprovação pelo CEDCA, dos 288 
projetos, em 31 de maio, com o mês de junho destinado à SEDESE para 289 
conveniamento. A preocupação é, se for concedido mais dez dias para as Entidades 290 
se adequarem, o CEDCA estará descumprindo neste momento, sua própria 291 
legislação. A Conselheira Eliana Benício ponderou que os projetos aprovados nesta 292 
plenária de maio, serão conveniados, quanto aos postergados para a próxima 293 
reunião plenária, que acontecerá em 19 de junho, não haverá tempo hábil, devido ao 294 
período eleitoral. Após breve discussão em torno desta questão, e tendo em vista o 295 
adiantado da hora, foi proposto o seguinte encaminhamento : que o processo de 296 
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análise dos projetos do CEDCA continuará, mediante a publicação de outra 297 
Resolução, que regulamentará a questão dos prazos, uma vez que a SEDESE 298 
poderá conveniar após o período eleitoral, ou seja, no mês de novembro. Ainda que, 299 
os projetos serão objeto de apreciação em conjunto pelas Comissões Temáticas 300 
afetas, que se reunirá com todos os relatores que emitiram pareceres nos 301 
processos. Proposta acatada . A minuta do texto da referida Resolução foi 302 
apresentada pelo Conselheiro Ananias e acatada por todos. A redação final ficou a 303 
cargo do Secretário Executivo e do Conselheiro Ananias. Segue a redação do texto 304 
da Resolução em seu inteiro teor: Resolução nº 019/2008 , dispõe sobre prazo 305 
para análise e deliberação dos projetos apresentado s nos termos do art. 6º da 306 
Resolução CEDCA nº 18, de 04 de março de 2008 . “O Conselho Estadual dos 307 
Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais, no uso da 308 
atribuição legal, que lhe confere o art. 88, Inciso II e art. 260 e parágrafos da Lei 309 
Federal 8069/90, e tendo em vista o disposto na Lei Estadual nº 10.501, de 310 
17/10/91, e demais disposições legais, resolve: Art.1º. Os projetos em tramitação 311 
perante o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas 312 
Gerais - CEDCA/MG apresentados no prazo do artigo 6º da Resolução CEDCA/MG 313 
nº 18/2008, sem decisão plenária, serão objeto de avaliação para fins de análise e 314 
deliberação do corrente ano civil, respeitada a legislação vigente. Parágrafo único. O 315 
CEDCA/MG saneará os projetos dos proponentes que não foram cientificados para 316 
atenderem ao disposto no artigo 9º da Resolução nº 18/2008. Art. 2º. Esta 317 
Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 318 
disposições em contrário. Foi solicitado ao Técnico da Comissão de Orçamento e 319 
Finanças, Sr. Wilson, que fizesse a soma dos 14 projetos (referente a Resolução nº 320 
18/2008), aprovados hoje e que serão enviados imediatamente à SEDESE para 321 
conveniar, sendo informado que valor é de cerca de R$ 550.000,00. Já finalizando a 322 
reunião, a Presidente disse que não poderia deixar de ser apreciado o último ponto 323 
da pauta: ofício nº727/2008 , encaminhado ao CEDCA pelo Diretor de 324 
Descentralização da SEDESE, Dr. Bernardo Ferreira Gonzaga, solicitando a 325 
liberação de recurso do FIA para contemplar os 50 municípios restantes do convênio 326 
firmado pela SEDESE com o CONANDA, que atinge na proposta original 803 327 
municípios em 14 capacitações de Conselheiros Tutelares, Municipais e Estaduais 328 
no Estado de Minas Gerais. Regina pediu que ficasse claro e registrado em ata, que 329 
este valor solicitado ao CEDCA, de R$ 80.259,79, só poderá ser liberado da fonte 330 
10.1 (Tesouro Estadual). Com este recurso, a Diretoria de Descentralização da 331 
SEDESE poderá refazer o projeto iniciado com recurso do CONANDA, ampliando 332 
sua atuação em mais 50 municípios e mais 20 Conselheiros de Direitos Estaduais 333 
capacitados, perfazendo todos os municípios mineiros. Proposta acatada . Sem 334 
nenhum assunto mais a tratar, encerrou-se a reunião plenária ordinária, às 19:15h, e 335 
foi lavrada a presente ata que aprovada é assinada por todos os Conselheiros 336 
presentes a reunião.     337 
 338 
 Belo Horizonte, 03 de junho de 2008.  339 


