
 1 

  

 
CONSELHO ESTADUAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE MINAS GERAIS 

Ata da Ducentésima Décima Reunião Plenária do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 1 
Adolescente de Minas Gerais - CEDCA/MG, realizada em sua sede, no dia 19 de Fevereiro 2009 , 2 
com seu início às 14 horas e 35 minutos. Estavam presentes os seguintes Conselheiros: 3 
Fernanda Flaviana Souza Martins (Titular - SEDESE), Regina Helena Cunha Mendes (Titular - 4 
Associação Profissionalizante do Menor - ASSPROM), Rosilene Estevam Nazar (Titular - 5 
Convenção Batista Mineira), Obedes Barbosa Soares (Titular - Grupo de Instituições Solidárias - 6 
GIS), Ananias Neves Ferreira (Suplente - Centro Voluntariado de Apoio ao Menor), Ivan Ferreira 7 
da Silva (Suplente - SEDESE), Ilca Verneque Castro (Suplente - Secretaria da Saúde), Ronaldo 8 
Araújo Pedron (Titular - Secretaria de Defesa Social), Maria Cândida R. Jacques Gonçalves 9 
(Titular - SEPLAG), Maria Conceição Barros Rezende (Titular - Secretaria Estado Fazenda), 10 
James Andris Pinheiro (Titular - OAB/MG), Andrea Cunha Soares (Suplente - Polícia Civil de 11 
Minas Gerais), José Marcelo de Azevedo (Suplente - Fundação Benjamin Guimarães), Cleverson 12 
Natal de Oliveira (Titular - PMMG), Gláucia Brandão (Titular - Assembléia Legislativa ), Dagoberto 13 
Alves Batista (Titular - Polícia Civil), Nelly Costa Bittencourt (Suplente - Federação Estadual das 14 
Instituições de Reabilitação de Minas Gerais - FEBIEX), Rosemary Leite Mattos (Titular - 15 
Secretaria de Estado da Educação), Ricardo Augusto Zadra (Suplente - Secretaria de Estado 16 
Fazenda), Raymundo Rabelo Mesquita (Titular - Inspetoria São João Bosco), Bernardo Ferreira 17 
Gonzaga (Titular - SEDESE), Cláudia de Souza Barbosa Garcia (Suplente - CRESS - Conselho 18 
Regional de Serviço Social), Maria do Rosário de Castro (Suplente - Instituto de Educação e 19 
Construção da Cidadania), Maria da Consolação Faria (Titular - Conferência Nacional dos Bispos 20 
do Brasil - Regional Leste II). Justificada a ausência : Amaury Costa Inácio Silva (Titular - 21 
Sindicato dos Psicólogos), Guilherme Rodrigues de Oliveira (Suplente - Secretaria de Defesa 22 
Social), André Quintão (Suplente - Assembléia Legislativa de Minas Gerais), João Batista de 23 
Oliveira (Titular - Subsecretaria de Direitos Humanos - SEDESE). Ausentes:  Hudson Roberto 24 
Lino (Titular - Associação Ágape), Sônia Feres (Suplente - Associação Portadores de Deficiência - 25 
ARPODE), Jonacir Dadalto (Suplente - Fundação CDL/BH para Desenvolvimento da Criança e do 26 
Adolescente), Eloisa Helena Rabelo Patrus (Suplente - Secretaria Educação), Maria Aparecida 27 
dos Santos Queiroz (Suplente - Associação Papa João XXIII no Brasil), Adriana Belisário 28 
(Suplente - Associação Mineira de Reabilitação), Odilon Pereira Andrade (Titular - Secretaria de 29 
Estado da Saúde), Mirian Cury (Titular - Frente Sul Mineira dos Direitos da Criança e do 30 
Adolescente), Edivaldo Onofre Salazar (Suplente - PMMG), Ione Morais Tofanelli (Titular - 31 
Associação Nosso Guri). Regina Helena abriu a reunião cumprimentando a todos e informando 32 
que a pauta única desta plenária: Eleição da Mesa Diretora do CEDCA, e se possível o 33 
estabelecimento de um cronograma para as reuniões. Informou ainda que a sociedade civil 34 
reuniu-se antes da plenária, para a indicação dos nomes para ocupar a vice-presidência e a 35 
Secretaria Geral da Mesa Diretora. Na oportunidade perguntou se os Conselheiros 36 
Governamentais gostariam de informar naquele momento a indicação para a Presidência. Neste 37 
instante, Bernardo pediu a palavra para justificar a ausência do Conselheiro João Batista e da 38 
satisfação em estar novamente no CEDCA como Conselheiro. Em seguida foi informado que 39 
Fernanda Martins é a Conselheira governamental indicada para a Presidência do CEDCA. Neste 40 
momento Dagoberto interveio para sugerir que os Conselheiros governamentais tivessem um 41 
momento a sós para reunirem. e discutirem o assunto, como fez a sociedade civil antes do início 42 
desta plenária. Argumentou que era um procedimento de praxe os segmentos se reunirem e ao 43 
retornarem trazerem o nome do indicado por consenso. Realizou-se um intervalo de 5 minutos e 44 
ao retornarem foi confirmado por unanimidade o nome da Conselheira Fernanda Martins como 45 
candidata única dos governamentais à Presidência do Conselho. A seguir, Regina conferiu o 46 
quórum, sendo solicitado que os Conselheiros Ananias, Maria do Rosário, Cláudia e Nelly 47 
tomassem assento a mesa, tendo em vista a ausência de Conselheiros Titulares. Logo após, 48 
informou a todos a indicação da sociedade civil para ocupar a Vice-presidência e a Secretaria 49 
Gera do CEDCA: Rosilene Estevan Nazar e Obedes Barbosa Soares, respectivamente. Regina 50 
disse que foram pontuadas algumas questões, pela sociedade civil, na reunião com o Secretário 51 
da SEDESE, como a informação de que o Conselho é vinculado administrativamente à SEDESE e 52 
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não subordinado; que a indicação para a Presidência originou de lá, mas que poderia ter sido de 53 
qualquer outra Secretaria com assento no Conselho. Disse ainda que os funcionários são ligados 54 
à SEDESE, mas prestam serviço ao CEDCA e à Mesa Diretora. Na oportunidade, Ananias disse 55 
que outra questão tratada na reunião, e que o preocupa, é a necessidade de revisão de muitos 56 
pontos no Regimento Interno, destacando a vacância que se estabelece neste período entre o fim 57 
do mandato e a eleição da nova Mesa Diretora. Falou da importância da execução do 58 
Planejamento Estratégico, de somarmos forças por se tratar de um ano de Conferência, que 59 
quando se está na Presidência sente-se um impacto maior das tarefas a serem desempenhadas. 60 
O Conselheiro James pediu a palavra para apresentar a nova Coordenadora das Promotorias no 61 
Estado de Minas Gerais - CAOIJ/MG, Dra Andréia Carelli, que falou de sua satisfação em estar no 62 
CEDCA neste momento de eleição da nova Mesa Diretora. Que o Ministério Público continuará 63 
sendo parceiro do Conselho em 2009, como foi na gestão passada. Na seqüência foi eleita por 64 
aclamação a composição da Mesa Diretora eleita nesta sessão Plenária: Fernanda Flaviana 65 
Martins de Souza  - Presidente; Rosilene Estevan Nazar  - Vice-Presidente; Obedes Soares 66 
Barbosa  - Secretário Geral. A seguir Fernanda Martins assumiu a condução da reunião, 67 
passando a palavra aos Conselheiros que quisessem se manifestar. Dagoberto desejou sucesso, 68 
que a grande tarefa neste ano é a realização da Conferência Estadual, que em sua gestão pode 69 
sentir de perto as dificuldades para se realizar tal evento. Parabenizou Regina por conseguir estar 70 
em tantos eventos representando o CEDCA, sendo elogiada em todos os espaços em que esteve. 71 
Rosilene agradeceu a indicação, ressaltando que espera contar com a colaboração de todos, com 72 
cada Conselheiro assumindo o seu papel, comparecendo nas plenárias, trabalhando na execução 73 
do planejamento estratégico e na Conferência Estadual. Obedes agradeceu a indicação como 74 
Secretário Geral, ressaltando ser um privilégio estar no Conselho, para vencermos juntos os 75 
desafios que nos são apresentados cotidianamente. Frisou que para estarem no CEDCA as 76 
pessoas devem ser vocacionadas para o trabalho voltado a causa da defesa da criança e do 77 
adolescente. Finalizou desejando que, neste ano, o Conselho possa caminhar com a expectativa 78 
de conseguir mais visibilidade para suas ações junto à sociedade, começando pelo cumprimento 79 
das ações elencadas no Planejamento Estratégico. Para tanto, poderemos contar com ele. Na 80 
seqüência, Fernanda agradeceu a todos, a confiança nela depositada, tanto pelos Conselheiros 81 
da Sociedade Civil quanto pelos Conselheiros Governamentais. Disse que manifestou interesse 82 
pessoal em se candidatar-se à Presidência, dada a importância deste Órgão para a consolidação 83 
das políticas de atenção à criança e ao adolescente no Estado. Ainda que, aprendeu muito desde 84 
que entrou para este espaço privilegiado de deliberação e construção desta política pública. Que 85 
na reunião realizada ontem, com o Secretário, Dr. Agostinho, foi colocado que vai dedicar-se mais 86 
tempo ao CEDCA, que em sua gestão as decisões serão muito mais horizontais, dentro de um 87 
processo de construção coletiva. Falou ainda da parceria com Regina, sempre tão atuante e 88 
presente em todos os eventos em que foi solicitada a presença do CEDCA. Houve momentos de 89 
divergência, superados logo em seguida, pois, faziam parte do processo salutar de construção 90 
das ações, citando o Plano Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador 91 
Adolescente e o Planejamento Estratégico. Falou com satisfação da pesquisa voltada ao 92 
reordenamento de abrigos em Minas Gerais, sendo levantadas 353 instituições, algumas em 93 
situação irregular, com 100, 200 crianças abrigadas, nos moldes do que se encontrava nas 94 
unidades da extinta FEBEM, contrariando os preceitos do ECA. Falou do grande desafio que é a 95 
elaboração do Plano Estadual de Convivência Familiar e Comunitária, bem como a realização da 96 
Conferência Estadual. Informou que a intenção do Secretário é uma gestão bem próxima do 97 
CEDCA, apoiando todas as suas ações em favor das crianças e adolescentes, ficando definido 98 
que o Secretário Adjunto, Dr. Juliano Fisicaro Borges virá ao CEDCA, amanhã, às 9:00h, para 99 
conhecer as necessidades da Secretaria Executiva e passar a acompanhar tudo mais de perto. 100 
Na oportunidade convidou os Conselheiros que queiram acompanhar a visita. Finalizou 101 
descrevendo a grande emoção ao ser eleita Presidente, e desde já se colocou a disposição de 102 
todos. A seguir, Maria Cândida disse que o Conselho deve ser um espaço para as pessoas 103 
trabalharem em harmonia, sem maiores dificuldades, mas que às vezes isto não acontece. Um 104 
espaço de trabalho alegre, prazeroso e de construção. Disse que foi salientado na reunião com o 105 
Secretário, o respeito pelos servidores, que é a base do trabalho dos Conselheiros. Lembrou que 106 
se não fosse o empenho da Secretaria Executiva do CEDCA, a última Conferência não teria 107 
acontecido em tempo, sendo até elogiada pelos participantes. Fernanda disse que a Secretaria 108 
Executiva terá todo o apoio da SEDESE, aproveitando para informar que a servidora, Sra. Fátima, 109 



 3 

vinda da SEPLAG, hoje em exercício na CEPCAD, estará apoiando e dando suporte diretamente 110 
à Secretaria Executiva, especialmente na execução do Planejamento Estratégico, na elaboração 111 
dos Planos e avaliação dos projetos. Trata-se de uma pessoa muito preparada, dedicada, formada 112 
pela Fundação João Pinheiro. Na oportunidade, solicitou aos Conselheiros que, desde já, 113 
comecem a pensar em questões que necessitem de orientação, para que possam ser levadas à 114 
ela o quanto antes. Lembrou que no ano passado foi disponibilizado o servidor da SEDESE, 115 
Eduardo que apoiou o CEDCA na área financeira, e para este ano está prevista a vinda da 116 
servidora Alice, também para apoiar em questões nesta área. Falou da preocupação em torno da 117 
crise, fato que culminou com uma queda de aproximadamente 20% na arrecadação da receita em 118 
nosso Estado, gerando uma iniciativa de contenção de gastos, decisão anterior à esta reunião. 119 
Relatou que isto foi feito, mas em momento algum prejudicou o repasse às instituições de 120 
execução direta no Estado. “Privilegiamos a área finalística, para não prejudicarmos o 121 
atendimento às crianças e adolescentes”. Fernanda finalizou dizendo que anotou as 122 
reivindicações dos Conselheiros, pois, todas, na medida do possível serão respondidas. Que a 123 
Mesa Diretora se reunirá sempre antes das plenárias, de forma a discutir os assuntos e dinamizar 124 
as plenárias. Que toda sexta-feira, pela manhã, vai estar na Secretaria Executiva conversando 125 
com o Secretário Executivo e os funcionários. Ananias sente que não conseguiremos nunca 126 
atingir o ideal na defesa da criança e do adolescente, contudo, crê que estamos mais do que 127 
nunca emanados no trabalho conjunto entre os Conselheiros, em especial, na execução do 128 
Planejamento Estratégico, para tanto serão necessários investimentos financeiros e humanos. 129 
Parabenizou Fernanda pela eleição, sabendo que fará um ótimo trabalho, considerando também 130 
sua origem na sociedade civil. Parabenizou Rosilene na Vice-presidência, uma pessoa com 131 
firmeza, competência, uma jóia de pessoa. Parabenizou Obedes, eleito como Secretário Geral, 132 
pessoa tão atuante, “nos conforta muito tê-lo na sociedade civil”, disse ele. Aproveitou para sugerir 133 
a discussão em torno da inclusão de pelo menos duas Secretarias no CEDCA, de Cultura, de 134 
Juventude e Esporte. Na oportunidade, informou da eleição da nova Presidente do CMDCA de 135 
Belo Horizonte, Sra. Débora Maria David da Luz, e que esse Conselho tem interesse em 136 
estabelecer um cronograma de reuniões com CEDCA, de forma a trabalhar de forma conjunta as 137 
questões afetas a criança e ao adolescente. Logo após, Raymundo Mesquita falou da importância 138 
da participação de outras Secretarias no CEDCA, especialmente no refere a informar que ações 139 
desenvolvem voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes no Estado. Disse que não 140 
basta apenas enviar relatórios com dados quantificados, explicando como foi aplicação este ou 141 
aquele recurso, mas discutir realmente quais políticas estão sendo implementadas em cada área 142 
de atuação de forma regionalizada. Também parabenizou a nova Mesa Diretora, desejando 143 
sucesso. Ronaldo Pedron respaldou as palavras de Raymundo Mesquita em relação à 144 
importância das Secretarias gestoras de políticas públicas apresentarem as ações que 145 
desenvolvem na área da criança e do adolescente, que a Subsecretaria de Atendimento às 146 
Medidas Sócioeducativas - SUASE, já fez várias apresentações, mas que gostaria de realizar 147 
outras. Disse que a gestão de Regina Helena foi participativa, com a Presidente comparecendo 148 
em quase todos os eventos que a Secretaria promoveu ano passado. Uma gestão em que tudo 149 
pôde ser discutido de forma aberta, com questionamentos, mas produtivos e com possibilidade de 150 
construir junto. Parabenizou a Mesa Diretora eleita, desejando que a nova gestão deposite tanta 151 
confiança quanto anterior depositou no trabalho desenvolvido na SUASE. A Conselheira Gláucia 152 
Brandão parabenizou a gestão passada, que atuou de forma objetiva, focada e participativa. 153 
Desejou que a nova Mesa Diretora continue a parceria com a Assembléia Legislativa / Frente 154 
Parlamentar de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, contando com o Deputado André 155 
Quintão, trabalhando continuamente pelo fortalecimento do sistema de garantia. Na oportunidade 156 
sugeriu a divulgação das ações do CEDCA na TV Assembléia e a Escola do Legislativo, 157 
colocando-se desde já a disposição para articular esta proximidade do Conselho com a sociedade 158 
mineira. Fernanda agradeceu as palavras da Deputada. James também desejou sucesso aos 159 
integrantes eleitos e propôs uma atuação mais na linha do que disse Dr. Ananias disse, ou seja, 160 
pautar logo no início do ano uma leitura jurídica das normativas do CEDCA, em especial do 161 
Regimento Interno. Falou da importância de chamar as Secretarias de Cultura, Juventude e 162 
Antidrogas, mesmo que não tenham assento, mas para discutir as políticas nesta área. Fernanda 163 
respondeu dizendo que a sugestão é muito boa e que o assunto será pautado na Mesa Diretora, 164 
sugerindo que fosse feito convite para venham como convidados em plenária. Ricardo Zadra 165 
agradeceu o espaço dado a Comissão de Orçamento e Finanças em 2008, sempre muito 166 
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solicitada. Na oportunidade, parabenizou Fernanda e demais integrantes da Mesa Diretora, 167 
colocando dede já a Secretaria da Fazenda a disposição da nova gestão. Conceição Resende 168 
disse que é bom fazer parte deste Conselho, mas que ela estará se afastando devido a acúmulo 169 
de atividades na Secretaria da Fazenda, informando que Ricardo Zadra assumirá a titularidade e 170 
indicada outra pessoa como suplente. Disse que esta pessoa entende muito de orçamento, ligada 171 
a Subsecretaria do Tesouro. Na oportunidade parabenizou Regina pela gestão participativa, cheia 172 
de realizações, pela incansável luta em favor da defesa dos direitos das crianças e adolescentes. 173 
Desejou sucesso à nova Mesa Diretora. James propôs que constasse em ata o reconhecimento 174 
da participação da Secretaria da Fazenda e particularmente da Dra. Conceição Resende, que 175 
nestes últimos cinco anos, em especial na sua gestão como Presidente, contribuiu muito em 176 
vários aspectos, seja como Coordenadora da COF, seja como especialista em execução 177 
orçamentária. Sugeriu ainda que fosse enviado ofício ao Secretário da Fazenda, agradecendo a 178 
colaboração de Conceição Resende ao CEDCA. Regina disse que Ricardo além de atuar em duas 179 
áreas finanças e de comunicação, foi muito exigido na COF em 2008, sugeriu que, seu suplente, 180 
sendo especialista na área de orçamento, também participe das reuniões da Comissão e plenária. 181 
Nelly agradeceu e desejou sucesso a Fernanda e demais membros da Mesa Diretora, solicitando 182 
na oportunidade, um microfone, pois, da posição em estava sentada não se escuta quase nada. 183 
Logo após, a Presidente acusou a presença da Dra. Maria de Lourdes Santa Gema, Promotora da 184 
Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte, passando-lhe em seguida a palavra. Dra. Maria 185 
de Lourdes disse que teve a satisfação em participar de parte da gestão da Conselheira Regina 186 
enquanto Presidente, uma gestão séria, de qualidade e de parceria com o Ministério Público. À 187 
Fernanda desejou boa sorte, que estar à frente da Presidência do CEDCA é um desafio. Falou da 188 
importância de tornar o Conselho verdadeiramente respeitado, pois, as pessoas passam, mas a 189 
política nele deliberada fica para as gestões futuras. Falou do respeito pelos servidores, que 190 
acabam por acumular muito conhecimento, como acontece na Promotoria e em muitos órgãos 191 
públicos; acontece de Promotores saírem, mas o corpo técnico permanece dando prosseguimento 192 
ao trabalho. Elogiou a equipe da Secretaria Executiva quando da realização do Dia do Fundo 193 
Amigo, uma iniciativa de trazer para o CEDCA, a articulação deste evento, não deixando somente 194 
nas mãos da FIEMG, sua coordenação. Finalizou dizendo que na gestão do Conselheiro 195 
Dagoberto como Presidente, o grande avanço considerado por ela, foi a publicação da Resolução 196 
nº17/2007, que dispõe sobre as prioridades que devem nortear a Política Estadual dos Direitos da 197 
Criança e do Adolescente no Estado de Minas Gerais. Na seqüência, Bernardo parabenizou 198 
Regina pela gestão responsável e presente, em especial nas áreas de capacitação de 199 
Conselheiros Tutelares, em diversas ocasiões. Parabenizou Fernanda, Rosilene e Obedes pela 200 
eleição, desejando sucesso. Na oportunidade informou que enviou convite para participação dos 201 
Conselheiros Estaduais em mais uma capacitação de Conselheiros Tutelares e Municipais, no 202 
período de 02/03 a 05/06, nos seguintes municípios: Varginha, Poços de Caldas, Uberlândia, 203 
Timóteo, São João Del Rei e Belo Horizonte. Em seguida, o Secretário Geral procedeu à leitura 204 
desta correspondência na integra, bem como, mais dois informes de eventos, sendo eles: Realiza-205 
se hoje, dia 19/02, a reunião Ordinária do Conselho Gestor, convite encaminhado pela Sra. Silvia 206 
Porto Gusmão, Superintendente de Promoção e Proteção de Direitos Humanos da SEDESE, cuja 207 
pauta é a homologação dos casos atendidos em dezembro/08 a janeiro/09. Convite para o 208 
próximo encontro da COL - Comissão Operativa Local, do PAIR - BH, composta por Entidades 209 
representantes dessa rede de atenção, que realizar-se-á dia 20/02, às 9:00h. Para a Presidência 210 
desta Comissão foi eleita a Associação Municipal de Assistência Social - AMAS. Foi indicada a 211 
Conselheira Andréia Cunha Soares para representar o CEDCA neste evento. A seguir, foram 212 
colocadas em votação as atas das plenárias realizadas nos dias 11 e 18 de dezembro de 2008, 213 
sendo ambas aprovadas sem ressalvas. Finalizando a reunião, Fernanda passou o seguinte 214 
informe: O IGS - Instituto de Governança Social mandou um e-mail ao CEDCA falando da 215 
construção do Plano de Comunicação, sendo informado que o Conselho já possui uma proposta 216 
nesta área, para tanto, faz-se necessário constituir uma Comissão ou Grupo de Trabalho para 217 
desenvolver esta proposta. Este e-mail será encaminhado a todos. O Conselheiro Ricardo foi 218 
convidado naquele momento a participar. Sem nenhum assunto mais a tratar foi encerrada a 219 
reunião às 16:10h, e foi lavrada a presente ata que aprovada é assinada por todos os 220 
Conselheiros presentes a reunião.                                221 
 222 
Belo Horizonte, 27 de Fevereiro de 2009.  223 


