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CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
MINAS GERAIS 

Ata da 219ª Reunião Plenária do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 1 
Adolescente de Minas Gerais - CEDCA/MG, realizada em sua sede, no dia 22 de Outubro 2 
de 2009, com seu início às 09 horas e 30 minutos. Estavam presentes os seguintes 3 
Conselheiros: Fernanda Flaviana Souza Martins (Titular - SEDESE), Obedes Barbosa 4 
Soares (Titular - Grupo de Instituições Solidárias - GIS), Ananias Neves Ferreira (Suplente - 5 
Centro Voluntariado de Apoio ao Menor), Ivan Ferreira da Silva (Suplente - SEDESE), 6 
Hudson Roberto Lino (Titular - Associação Ágape), Amaury Costa Inácio Silva (Titular - 7 
Sindicato dos Psicólogos), Olívia Fátima Braga Melo (Titular - Polícia Civil), Regina Helena 8 
Cunha Mendes (Titular - Associação Profissionalizante do Menor - ASSPROM), Maria 9 
Cândida R. Jacques Gonçalves (Titular - SEPLAG), Rosilene Estevan Nazar (Titular - 10 
Convenção Batista Mineira), Gláucia Brandão (Titular - Assembléia Legislativa), Andréia 11 
Aparecida Cunha Soares ( Suplente - Polícia Civil), Cláudia de Souza Barbosa Garcias 12 
(Suplente - CRESS - Conselho Regional de Serviço Social), José Marcelo de Azevedo 13 
(Suplente - Fundação Benjamin Guimarães), Maria da Consolação Faria (Titular - 14 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - Regional Leste II), Maria Aparecida dos Santos 15 
Queiroz (Suplente - Associação Papa João XXIII no Brasil), James Andris Pinheiro (Titular - 16 
OAB/MG), Paulo Henrique Freitas Carvalho Costa (Suplente - Fundação CDL/BH para 17 
Desenvolvimento da Criança e do Adolescente - aguarda posse). Presente ainda: Dra. Maria 18 
de Lourdes Santa Gema (Promotora Infância e Juventude Belo Hte), Dra Andréia Carelli 19 
(Coordenadoria das Promotorias Infância e Juventude - CAOIJ/MG). Justificada a 20 
ausência:  Ricardo Augusto Zadra (Titular - Secretaria de Estado Fazenda), Mirian Carla 21 
Cury (Titular - Frente Sul Mineira dos Direitos da Criança e do Adolescente), Guilherme 22 
Rodrigues de Oliveira (Suplente - Secretaria de Defesa Social), Adriana Belisário (Suplente - 23 
Associação Mineira de Reabilitação), Ronaldo Araújo Pedron (Titular - Secretaria de Defesa 24 
Social), Maria Auxiliadora Sales Gonçalves (Suplente - Secretaria Estado Fazenda), 25 
Raymundo Rabelo Mesquita (Titular - Inspetoria São João Bosco), Bernardo Ferreira 26 
Gonzaga (Titular - SEDESE), Maria do Rosário de Castro (Suplente - Instituto de Educação 27 
e Construção da Cidadania), Cleverson Natal de Oliveira (Titular - PMMG), Nelly Costa 28 
Bittencourt (Suplente - Federação Estadual das Instituições de Reabilitação de Minas Gerais 29 
- FEBIEX), João Batista de Oliveira (Suplente - Subsecretaria de Direitos Humanos - 30 
SEDESE). Ausentes:  Rosemary Leite Mattos (Titular - Secretaria de Estado da Educação), 31 
Sônia Feres (Suplente - Associação Portadores de Deficiência - ARPODE), Eloisa Helena 32 
Rabelo Patrus (Suplente - Secretaria Educação), André Quintão (Suplente - Assembléia 33 
Legislativa de Minas Gerais), Ilca Verneque Castro (Suplente - Secretaria da Saúde), 34 
Benedito Scaranci Fernandes (Titular - Secretaria de Estado da Saúde), Ione Morais 35 
Tofanelli (Titular - Associação Nosso Guri). A Presidente  abriu a reunião cumprimentando a 36 
todos, conferindo o quorum e convidando os Conselheiros Ananias e Cláudia a tomarem 37 
assento à mesa como titulares. A seguir passou ao primeiro ponto da pauta: aprovação da 38 
ata da plenária realizada no dia 17 de setembro de 2009, que foi aprovada. Na sequência, 39 
Fernanda  procedeu à leitura do Termo de Posse da Conselheira Titular representante da 40 
Polícia Civil de Minas Gerais no CEDCA/MG, Olívia Fátima Braga Melo , em substituição ao 41 
Conselheiro Dagoberto Alves Batista. Após a posse, a Conselheira Olívia disse que não 42 
havia preparado um discurso, mas manifestou seu apreço por Dagoberto e da difícil tarefa 43 
de substituí-lo, por se tratar de pessoa muito ativa, com brilhante currículo no Conselho, 44 
tendo exercido a Presidência, um trabalho de grande relevância, mas que fará melhor, 45 
podendo os Conselheiros contar com ela. Logo após Fernanda  solicitou a inclusão de um 46 
ponto de pauta, a deliberação sobre a utilização do recurso de emenda parlamentar de 47 
participação popular, sendo aprovada a inclusão do assunto. Obedes  também pediu que 48 
fosse incluído na pauta informe sobre o processo de escolha da sociedade civil. Na 49 
sequência passou-se ao próximo ponto da pauta: Avaliação da VII Conferência Estadual 50 
dos Direitos da Criança e do Adolescente . A Presidente informou que já foram feitas 51 
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avaliações do evento em outros espaços, citando a reunião com a Assembléia Legislativa, e 52 
as reuniões com sua equipe e a Secretaria Executiva. Na oportunidade agradeceu a todos 53 
que participaram com tanto empenho na realização da Conferência, que apesar dos 54 
problemas de logística, de local, já amplamente discutidos, tivemos muitos pontos positivos, 55 
como: a elaboração do consolidado dos municípios, o consolidado das propostas aprovadas 56 
na Conferência Estadual para a Nacional, a eleição dos delegados, o resultado dos 57 
trabalhos de grupo, e a participação dos adolescentes. Agradeceu à Assembléia Legislativa, 58 
ao Hugo, Dalton e equipe, à Deputada Gláucia Brandão e André Quintão, Conselheiros e 59 
parceiros do CEDCA, ainda aos Conselheiros que atuaram nos grupos, na plenária final, à 60 
equipe da Secretaria Executiva e sua equipe na SEDESE. Agradeceu também a parceria 61 
com a Frente de Defesa, em especial Maria Alice. Finalizou dizendo que todos receberão 62 
cartas de agradecimento, mas que gostaria de fazer o agradecimento à Assembléia de outra 63 
forma, sugerindo o agendamento de uma visita ao Presidente daquela Casa. Na 64 
oportunidade propôs que fosse indicado um grupo de Conselheiros para acompanhá-la, 65 
passando em seguida a palavra para Hugo (Assembléia). Ele começou apresentando aos 66 
Conselheiros o documento consolidado de todas as propostas das Conferências municipais, 67 
em ordem alfabética por cidade. Ainda o consolidado da etapa estadual e a delegação eleita 68 
para a Conferência Nacional. Ressaltou que não bastava apenas ter este material para 69 
registro e arquivo no CEDCA, mas que o mesmo servisse de instrumento de propositura de 70 
ações futuras de intervenção na política de atenção à criança e ao adolescente no Estado. 71 
Que o documento representa um retrato da realidade em todas as regiões, um diagnóstico 72 
do que está acontecendo nos municípios, citando algumas questões recorrentes e que 73 
merecem estudo como, rebaixamento da idade penal, trabalho infantil, toque de recolher, 74 
exploração sexual, dentre outros. Obedes  respaldou as palavras do Hugo, dizendo que este 75 
material produzido na Conferência Estadual deve gerar frutos, ser utilizado como 76 
instrumento de trabalho para os Conselheiros que virão. Agradeceu os servidores da 77 
Secretaria Executiva, pessoas que se empenharam muito para que o evento acontecesse, 78 
montando pastas o dia inteiro e trabalhando noite adentro. Agradeceu a Frente de Defesa 79 
que atuou muito no processo de discussão, mobilização e divulgação dos temas e do evento 80 
com um todo. Agradeceu toda a equipe da Assembléia, na pessoa do Hugo aqui presente. 81 
Fernanda , em nome dos funcionários da Secretaria Executiva, agradeceu ao Conselheiro 82 
Obedes pela ajuda um dia antes da Conferência, trabalhando junto deles o dia todo, 83 
orientando e dando todo o apoio na organização do evento. Agradeceu à Conselheira Lia 84 
Queiroz que ajudou bastante na organização do evento, presença importante no mineirinho, 85 
desde o dia anterior ao evento. De volta com a palavra Obedes agradeceu à Wesley 86 
(SEDESE), que apesar de todas as dificuldades de logística enfrentadas, conseguiu realizar 87 
o melhor, uma pessoa dedicada que procurou resolver as questões que surgiam a todo o 88 
momento. Para ele fica a experiência na preparação de outros eventos, que merece também 89 
receber uma carta de agradecimento. Hudson  disse que chamou sua atenção o fato da 90 
Conferência da Assistência Social terem comparecido 750 municípios e na nossa cerca de 91 
400. Em sua opinião é preciso estabelecer um diálogo com a área de Governo no que tange 92 
a importância da discussão na área da criança e adolescente, em especial no âmbito da 93 
SEDESE, Secretaria comum às duas políticas. Rosilene  também fez agradecimentos, em 94 
especial a Deus, que “nos deu força para vencermos aqueles três dias”. Disse que prestou 95 
atenção na abertura das duas Conferências, da Assistência Social e da Criança e do 96 
Adolescente, sendo que em ambas, o evento começou com o seguinte pronunciamento: “O 97 
Governo de Minas de promove a Conferência”. Para ela, quem promove são os Conselhos, 98 
que é preciso que esses se posicionem de forma a ocuparem seu lugar de direito. Regina  99 
começou sua fala ressaltando que não ia falar dos problemas de infraestrutura e das 100 
condições do local, pois, isto já era previsível de acontecer, mas que ia abordar mais a 101 
questão das propostas de conteúdo, questões preocupantes que apareceram, como: 102 
trabalho infantil, rebaixamento da idade penal, toque de recolher. Ficou surpreendida com as 103 
coisas absurdas e retrógradas que apareceram, custando a acreditar que essas pessoas 104 
trabalham ou militam na área da criança e do adolescente em seus municípios. Na 105 
oportunidade, informou que a Comissão de Apoio aos Conselhos não se reuniu ontem 106 
devido à ausência do Conselheiro Bernardo, que está promovendo capacitação em Timoteo, 107 
ressaltando a importância deste trabalho junto aos Conselheiros Tutelares. Falou que o 108 
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CEDCA também dispõe de recursos para trabalhar a efetividade dos Conselhos de Direitos 109 
e Tutelares e dos Fundos Municipais, temos que ser mais criteriosos na questão dos 110 
projetos, exigindo mais que exerçam seu papel, não é só a Assistência Social que consegue 111 
fazer isto, porque tem recurso para repasse. Lia Queiroz  o que já foi dito até então, que os 112 
problemas enfrentados com a logística serviram de aprendizado, que a Conferência foi salva 113 
pela qualidade das discussões conceituais, que em sua opinião, é o que realmente importa. 114 
Manifestou preocupação em relação a temas recorrentes que apareceram como 115 
rebaixamento da idade penal e toque de recolher. Que a Comissão de Apoio aos Conselhos 116 
tem muito trabalho a fazer. Fernanda  informou que um grupo de delegados da região da 117 
bacia do São Francisco a procurou, manifestando insatisfação em relação à distância do 118 
CEDCA pelos municípios, e ressaltando a importância do estabelecimento de um canal de 119 
comunicação com todos. No seu entendimento faltam ações regionalizadas, talvez um jornal 120 
a cada seis meses. Reconhece que não há pessoal na Secretaria Executiva que poderia 121 
trabalhar neste jornal, mas que há recurso para a contratação de pessoal para mais esta 122 
ação do CEDCA, sugerindo a Oficina de Imagens. Informou que vai pensar no assunto e a 123 
Mesa Diretora trará proposta na plenária de novembro. Gláucia  Brandão falou que se deve 124 
trabalhar pelo fortalecimento do CEDCA, e isto pressupõe o fortalecimento dos Conselhos 125 
Municipais, de forma a conseguir a efetividade da política que garanta os direitos de 126 
crianças e adolescentes. Cláudia  disse que não ia repetir as falas sobre a Conferência, mas 127 
falou de sua preocupação com a questão dos projetos do FIA, ressaltando a necessidade de 128 
orientar municípios e entidades, pois, isoladamente realmente não vemos muito avanço nas 129 
ações financiadas por esses projetos. Que muitos não receberão recurso porque não sabem 130 
escrever bons projetos. Não é a quantidade que determina a excelência do evento, mas a 131 
qualidade das discussões e o engajamento das pessoas. O Ceas realmente consegue 132 
mobilizar mais pessoas, porque o guarda-chuva que ampara suas ações é maior, mas neste 133 
ano houve muita mobilização dos Conselhos de Direitos do interior. Hugo  de volta com 134 
palavra agradeceu as palavras elogiosas dos Conselheiros em relação ao desempenho da 135 
equipe da Assembléia, e devolveu o elogio ressaltando o bom trabalho feito pelos técnicos 136 
do CEDCA que fizeram o credenciamento, bem organizado, de onde não se constatou 137 
nenhum problema. Disse que uma questão que foi negligenciada foi da acessibilidade, 138 
ressaltando a importância de se corrigir isto nos próximos eventos, pois, ficaram evidentes 139 
as dificuldades das pessoas portadoras de deficiência. Ainda que é preciso estabelecer mais 140 
tempo para os trabalhos de grupo e plenária final do evento. Ananias  iniciou sua fala com a 141 
seguinte frase: “Mineirinho nunca mais”. Disse ainda que devemos nos ater aos pontos 142 
positivos e trabalhar por eles. Sobre a Conferência acredita ser um equívoco sua realização 143 
de dois em dois anos, sugerindo que se é para fazer o evento, que seja pelo menos de 4 em 144 
4 anos. Que o resultado do evento deve ser trabalhado, nunca esquecido. Lembrou que no 145 
Planejamento Estratégico do CEDCA foi proposta a realização de reunião das Comissões 146 
do CEDCA itinerantes, de forma a alcançar todos os cantos do Estado, que acabará até por 147 
fortalecer o processo de escolha da sociedade civil, tendo mais representações do interior. 148 
Disse que é preciso que os Conselhos de Direitos cheguem até a sociedade e cubram uma 149 
lacuna existente, para que questões equivocadas como rebaixamento da idade penal e 150 
toque de recolher não apareçam mais. Ressaltou que “somos um órgão paritário, somos 151 
Governo também”, e a participação integral dos poderes é válida. Que bom seria se até o 152 
Presidente do Tribunal de Justiça estivesse aqui dialogando conosco sobre a política de 153 
atenção às crianças e adolescentes. Todos unidos dialogando, esta é a grandiosa tarefa que 154 
o CEDCA e demais Conselhos devem fazer acontecer no Estado. Regina  pediu a palavra 155 
para informar que esteve em Brasília, no Seminário dos 20 anos da Convenção dos Direitos 156 
da Criança e que ao final deste, os adolescentes que estavam na pré-Conferência dos 157 
Direitos da Criança e do Adolescente apresentou as propostas formuladas por eles, e que o 158 
único Estado que não tinha representação era o Estado de Minas Gerais. Disse que ela 159 
negociou o prazo com a Michelle para o encaminhamento dos nomes dos adolescentes de 160 
Minas Gerais que participariam, inclusive informou ao Ivan (SEDESE), com quem fez 161 
contato telefônico após a Conferência, passando os contatos de Brasília para encaminhar o 162 
nome dos adolescentes que participariam da Pré-Conferência. Indagou da Secretaria 163 
Executiva sobre o que aconteceu para que os dois adolescentes eleitos na Conferência 164 
Estadual, não comparecessem na pré-conferência em Brasília, nos dias 14 e 15/10. Pediu 165 
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também esclarecimentos à Secretaria Executiva acerca da inversão nos nomes 166 
(Conselheiros) eleitos para ir para Brasília, que constavam do consolidado da Assembléia 167 
em ordem alfabética e não em ordem de votação, como as demais categorias. Ivan  interveio 168 
para informar que em relação à ida dos dois adolescentes eleitos para a pré-conferência 169 
houve um problema com a autorização dos pais. Regina  informou que era o único Estado 170 
que não enviou representante adolescente. Walter  informou que havia recebido um 171 
telefonema da Cláudia, Secretária da Presidente, pedindo esta lista de adolescentes, e o 172 
mesmo pediu a ela que se dirigisse ao Hugo, na Assembléia Legislativa. Regina disse que 173 
ao escolher os delegados adolescentes, poderiam ter sido escolhidos suplentes, 174 
possibilitando a participação na pré-conferência, em Brasília. Maria Aparecida Queiroz  175 
informou que o pai da adolescente eleita de Uberaba não permitiu que ela viajasse sozinha. 176 
Hugo  informou que não ficou com esta atribuição da escolha desses dois representantes 177 
adolescentes, mas o Rodrigo. Gláucia Brandão disse que o CEDCA deveria tomar cuidado 178 
para isto não acontecer novamente, sugerindo que essa autorização já seja providenciada. 179 
Olívia sugeriu que seja preenchida ficha de inscrição em que conste a autorização dos pais 180 
inclusa, para evitar este tipo de constrangimento. Na sequência passou-se ao próximo ponto 181 
da pauta: Projetos de CAC e FIA .  A Conselheira Rosilene  começou pela apresentação 182 
dos pedidos de renovação de CAC’s  - Certificados para Autorização para Captação. São 183 
eles: Projeto Nº 137/08 , Projeto Acolhida, Reinserção Familiar e Prevenção d e 184 
Abrigamento , proponente: Associação Casa Novella, valor R$377.200,00; Projeto nº 185 
14/2007, Projeto Conviver no Carmo , proponente: Província Carmelitana de Santo Elias, 186 
valor R$ 174.348,30; Projeto nº 76/07, Vita Vida  (Vita Sopa), proponente: SERVAS - 187 
Serviço Voluntário de Assistência Social, valor R$ 1.811.962,50; Projeto nº 104/07, 188 
Medicamento Esperança de Vida , proponente: Fundação Benjamim Guimarães (Hospital 189 
da Baleia), valor R$ 2.033.897,34; Projeto nº 105/07, Transporte para a Saúde de 190 
Crianças e Adolescentes , proponente: Fundação Benjamim Guimarães (Hospital da 191 
Baleia), valor R$ 133.790,00; Projeto nº 139/08, Reinventando o Ambiente 192 
Sócioeducativo , proponente: Associação da Obras Pavonianas de Assistência, valor R$ 193 
442.737,08; Projeto nº 154/08, Centros Solidários de Educação I nfantil , proponente: 194 
SERVAS - Serviço Voluntário de Assistência Social, valor R$ 5.000.000,00; Projeto nº 195 
135/08, Dança e Música , proponente: FRED - Uma Alternativa à Reintegração, valor R$ 196 
1.013.430,80. Os projetos de renovação de pedido de CAC foram colocados em votação  e 197 
aprovados . Logo após passou-se a apreciação dos projetos de Novas Certificações  198 
(CAC’s) e de retiradas de CAC’s. São eles: Projeto de CAC nº 13/09, Participação 199 
Escolar , proponente: Associação Mineira de Reabilitação - AMR, valor R$ 369.425,90; 200 
Projeto de CAC nº 19/09, Inclusão Social por meio d o Uso de Tecnologia Assistida , 201 
proponente: Associação Mineira de Reabilitação - AMR, valor R$ 177.750,00; Projeto de 202 
CAC nº 20/09, Musicalização - Uma Ponte para o Dese nvolvimento Humano e a 203 
Reinserção Social , proponente: AFFAS (Sabará), valor R$ 108.000,00; Projeto de CAC nº 204 
12/09, Aquisição de uma Escola Desativada , proponente: Projeto Vida, valor R$ 205 
550.000,00; Projeto de CAC nº 21/09, Luz, Câmara e Ação , proponente: Obras 206 
Educacionais Jardim Felicidade, valor R$ 344.850,24. Projeto de retirada nº 15, Vita Vida  207 
(Vita Sopa), SERVAS - Serviço Voluntário de Assistência Social - valor R$ 600.000,00 (valor 208 
captado R$750.000,00); Projeto de retirada nº 16, Centros Solidários de Ed ucação 209 
Infantil  (Porteirinha), proponente: SERVAS - Serviço Voluntário de Assistência Social, valor 210 
R$ 376.886,77 (valor captado R$ 471.108,47), Projeto de retirada nº 17, Centros 211 
Solidários de Educação Infantil  (Araçuaí), proponente: SERVAS - Serviço de Assistência 212 
Social, valor R$ 376.886,77 (valor captado R$ 471.108,47); Projeto de retirada nº 22, 213 
Valores de Minas , SERVAS - Serviço Voluntário de Assistência Social, valor R$ 600.000,00 214 
(valor captado R$750.000,00). Projeto nº 23, Assistência Psicológica para (re) 215 
Socialização da Criança , valor R$ 120.000,00 (valor captado R$ 150.000,00). Os projetos 216 
supramencionados de Certificações e de retiradas foram colocados em votação  e 217 
aprovados . Continuando no ponto de pauta referente aos projetos, a Vice-Presidente, 218 
Rosilene, iniciou a leitura da relação dos projetos do FIA  (Resolução nº21/2009 ) que foram 219 
aprovados nas duas Comissões para apreciação em plenária, e em seguida a leitura dos 220 
pareceres pelos respectivos relatores. São eles: Projeto nº 12/09, Brinquedoteca Meu 221 
Cantinho , proponente: Sociedade Beneficente São Camilo, valor R$ 50.000,00; Projeto nº 222 
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26/09, Projeto Vida , proponente: Associação Espaço Adolescente, valor R$ 29;996,73; 223 
Projeto nº 29/09, Implementação Brinquedoteca do Ho spital  Margarida , proponente: 224 
Associação São Vicente de Paulo de João Monlevade, valor R$ 50.000,00; Projeto nº 225 
32/09, Reinserção Familiar e Comunitária Água no Fe ijão que tô Voltando , proponente: 226 
Inspetoria São João Bosco, valor R$ 28.913,00; Projeto nº 68/09, Convivência Familiar e 227 
Comunitária , proponente: Prefeitura de Dom Silvério, valor R$ 30.000,00; Projeto nº 74/09, 228 
Convivência Familiar e Comunitária , proponente: Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado, 229 
valor R$ 30.000,00; Projeto nº 99/09, Música do Bem , proponente: Prefeitura de 230 
Campestre, valor R$ 26.684,00; Projeto nº 106/09, Brinquedoteca , proponente: Prefeitura 231 
de Gouveia, valor R$ 30.000,00; Projeto nº 115/09, Cirandas: Um Canto de Cidadania , 232 
proponente: Prefeitura Municipal de São do Manteninha, valor R$ 27.577,85; Projeto 233 
118/09, Reforma das Dependências do Abrigo , Associação Beneficente Lar Bom 234 
Samaritano, valor R$ 30.000,00; Projeto nº 121, Transformação - Um Novo Caminhar , 235 
proponente: Prefeitura Municipal de Açucena, valor R$ 29.553,00; Projeto nº 128/09, 236 
Adequação do Ambiente para Funcionamento do PETI e Escola Municipal Pré-escola, 237 
proponente: Prefeitura Municipal de Umburatiba, valor R$ 30.000,00. Os 12 projetos 238 
(Resolução nº21/2009) supramencionados foram colocados em votação  e aprovados . 239 
Ananias e Fernanda se absteram de votar no projeto de nº106, e Maria Aparecida Queiroz e 240 
Fernanda se absteram de votar no projeto de nº 118. Logo após foram apresentados para 241 
votação, projetos  que após apresentação de destaque  pelos relatores e demais 242 
Conselheiros que avaliaram o mérito naquele momento, foram considerados reprovados  243 
por estarem em desacordo com a Resolução e/ou legislação do FIA. Os relatores alteraram 244 
seus pareceres de mérito para indeferimento durante a reunião. São eles: Projeto nº 53, 245 
Brincar em Família , proponente: Prefeitura de Contagem, valor R$ 29.919,49; Projeto nº 246 
94, Fundo para a Infância e Adolescência , proponente: Prefeitura de Ressaquinha, valor 247 
R$ 30.000,00, Projeto nº143/09, Luta pela Cidadania , proponente: Prefeitura de Fortaleza 248 
de Minas, valor R$ 29.440,00. Esses três projetos foram colocados em votação e 249 
reprovados pela plenária. Os dois que se seguem foram reprovados  baseados nos 250 
pareceres da Comissão de mérito desfavorável, após votação em plenária: Projeto nº 85, 251 
Recriar , proponente: Prefeitura de Icaraí de Minas, valor R$ 30.000,00; Projeto nº 100, 252 
Virginia do Futuro , proponente: Prefeitura de Virgínia, valor não declarado. Seguindo na 253 
apreciação dos projetos referentes à Resolução do FIA nº21/2009, o Conselheiro Hudson 254 
Lino , procedeu à leitura dos projetos abaixo relacionados que foram considerados 255 
desfavoráveis pela Comissão de Orçamento e Finanças no juízo de admissibilidade, que 256 
após envio de correspondência não responderam em tempo hábil. São eles: Projeto nº 257 
19/09, Telecentro do Futuro , proponente: Associação dos Amigos de Camarinhas, valor R$ 258 
29.991,70; Projeto nº 160/09, Sorriso de uma Criança , proponente: Associação 259 
Comunitária Faça uma Criança Sorrir, valor R$ 29.999,98; Projeto nº 167/09, Projeto Arte 260 
de Rua , proponente: Associação Evangélica de Assistência Social - ASSEVAS, valor R$ 261 
49.544,00; Projeto nº 168/09, Talentos de Rua , proponente: Associação Abner Ramos de 262 
Desenvolvimento Cultural e Social, valor R$ 49.795,00; Projeto nº169/09, Geração Zueira , 263 
proponente:Conselho de Amparo Social da Vida Humana, valor R$ 49.910,00; Projeto nº 264 
176/09, Esporte Educa , proponente: Instituto Vida Ativa, valor R$ 29.850,00. Esses 6 265 
projetos apresentados pelo Conselheiro Hudson foram colocados em votação  e 266 
referendada sua reprovação  em plenária, com a abstenção do Conselheiro Ananias. Foi 267 
feito intervalo para o almoço e ao retomar os trabalhos foi concedida a palavra à Sra Rita 268 
Righi , representante da Associação Mineira de Reabilitação - AMR , para a apresentação 269 
institucional  prevista na pauta. Rita cumprimentou a todos, agradeceu a oportunidade de 270 
mostrar o trabalho desenvolvido na AMR aos Conselheiros do CEDCA. Informou que a 271 
Entidade possuiu mais de 40 anos, prestando atendimento a crianças e adolescentes na 272 
faixa etária de 0 a 17 anos, com cerca de 250 atendimentos dia. Possui 96 funcionários 273 
entre várias áreas e especialidades, técnicas, clínicas e administrativas, além de cerca de 274 
100 colaboradores/voluntários. Sua missão é prestar serviço de assistência e saúde na área 275 
da reabilitação, com o oferecimento gratuito de fisioterapia, ortopedia, neuro-pediatria, 276 
terapia ocupacional, Órteses e equipamentos terapêuticos, cadeiras de rodas equipadas, 277 
dentre outros. Informou que para inclusão na AMR a família precisa ter renda familiar de até 278 
3 salários mínimos. Falou do projeto escolar, iniciativa que visa apoiar a participação da 279 



 6 

criança com deficiência na escola, contribuindo para o processo de inclusão, seja na escola 280 
formal quanto na especial. Na oportunidade citou as principais patologias que podem causar 281 
deficiência física. Finalizada a apresentação, a Presidente agradeceu as informações 282 
prestadas a disponibilidade das representantes da AMR, Rita e Elizabeth para com o 283 
Conselho. Logo após passou-se à próxima apresentação da pauta: Oficina de Imagens - 284 
Portal dos Direitos da Criança e do Adolescente . Adriano Guerra  cumprimentou a todos 285 
e informou em seguida que vinha representando a Rede ANDI Brasil, 9 organizações que 286 
trabalham para ampliar e qualificar e agendamento de temas relacionados ao universo 287 
infanto-juvenil. Que veio apresentar o Portal e colocá-lo a disposição do CEDCA/MG, bem 288 
como orientar os Conselheiros de como acessar o site. Que o Portal era uma iniciativa da 289 
Rede ANDI e do CONANDA. Ressaltou a importância do mesmo para a troca de 290 
experiências e a formação dos atores sociais na formulação das políticas públicas, 291 
articulação entre os diversos setores da sociedade, uma ferramenta de trabalho para os 292 
Conselhos. Falou que Belo Horizonte já estava entre as 10 cidades que mais acessam o 293 
Portal. Durante a apresentação Adriano foi destacando os principais links e locais onde os 294 
Conselheiros poderiam navegar e postar matérias de interesse dos Conselhos. Finalizou 295 
informando o endereço do Portal: www. direitosdacrianca.org.br . Na sequência passou-se 296 
ao próximo ponto da pauta: Apresentação do Ministério Público  (proposta de criação de 297 
Protocolo de investigação de denúncias de exploração sexual de crianças e 298 
adolescentes recebidas pelo Disque Direitos Humanos e Disque 100). Dra Andréia Carelli, 299 
Coordenadora das Promotorias da Infância e Adolescência de Minas Gerais apresentou o 300 
Termo de Cooperação Técnica nº 38/2009, entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio 301 
da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDESE e o Ministério Público, por intermédio 302 
da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, com a interveniência do 303 
Centro Operacional da Infância e Juventude. O Termo visa a articulação entre os partícipes 304 
para a elaboração conjunta de Protocolo de investigação de denúncias de abuso e 305 
exploração sexual de crianças e adolescentes, visando a melhoria no processo de 306 
responsabilização judicial dos agressores. Ressaltou que a partir deste Termo poderá se 307 
criar uma Comissão para trabalhar na questão da responsabilização, ficando ela 308 
responsável por esta tarefa no Ministério Público, ou seja, levar à frente os trabalhos para  a 309 
criação deste procedimento, bem como a Sra Kátia, referência no Executivo (SEDESE). Na 310 
oportunidade solicitou a indicação de dois Conselheiros para compor a referida Comissão, 311 
sendo indicadas  e referendada  a participação das Conselheiras: Maria Aparecida 312 
Queiroz  e Maria da Consolação Faria . Kátia pediu a palavra para ressaltar que se não 313 
houver um esforço para se averiguar as denúncias, estas podem até retroceder, pois, a 314 
denúncia acaba por colocar em risco o denunciante na família. Que defesa e 315 
responsabilização andam juntas. Falou ainda da necessidade do levantamento de 316 
indicadores para a elaboração deste Protocolo, que às vésperas das audiências do PPAG, 317 
pode-se pensar na proposição de emenda parlamentar de participação popular para 318 
financiar esta ação, além de possibilitar a capacitação das pessoas envolvidas. Terminada 319 
as apresentações, o Secretário Executivo pediu a palavra para lembrar à Presidente que 320 
não havia sido feita a leitura da listagem com os 113 projetos indeferidos , aqueles que 321 
após intimação descumpriram o prazo legal do recurso adm inistrativo do CEDCA , e 322 
que apresentaram projetos no ano anterior. Tendo em vista ser inviável a leitura dos 113 323 
projetos naquele momento, a Presidente solicitou que constasse da ata apenas o número do 324 
processo, sendo que o motivo da reprovação é o mesmo para todos, já supramencionado. 325 
São eles : Projeto nº01/09 (Readequação da Unidade Infantil); nº02/09(Creche Chapeuzinho 326 
Vermelho); nº03/09(Recreando); nº04/09(Creche Casinha Feliz); nº05/09(Creche 327 
Manutenção:Aquisição Máquina de Costura); nº06/09(Creche Manutenção: Aquisição 328 
Computador); nº07/09(Creche Manutenção: Aquisição Ferramentas para Curso); 329 
nº08/09(Creche Manutenção: Aquisição Equipamentos Cozinha); nº13/09(Crescer em Arte); 330 
nº14/09(Aquisição Materiais de Consumo para manutenção creche); nº15/09(Nutrindo com 331 
Amor); nº16/09(Da Brincadeira à Construção da Identidade e Cidadania); 332 
nº18/09(Enfrentando a Violência e abuso e exploração sexual); nº20/09(Família - o melhor 333 
lugar); nº21/09(Primeiro Passos Digitais); nº22/09(Mundo da Criança); nº23/09(Panfletagem 334 
Cênica); nº25/09(Serviço de Enfrentamento à Violência e ao Abuso e Exploração Sexual); nº 335 
27/09(Hospitalizar com Arte e Amor); nº28/09(Música é Vida); nº33/09(Âncora); 336 
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nº34/09(Crescer); nº39/09(Projeto Estruturação do PETI); nº 41/09(Lar Saudável); 337 
nº42/09(Programa de Promoção e Apoio a Família); nº43/09(A Importância da Participação 338 
Social de Alunos com Deficiência); nº44/09(Projeto Educart); nº45/09(Casa da Criança e do 339 
Adolescente); nº46/09(Mãos Brejeiras - Corte e Costura); nº48/09(Brinquedoteca no 340 
Processo da Cura Hospitalar); nº49/09(Atleta Cidadão); nº52/09(Futebol Solidário); 341 
nº54/09(Construindo o Amanhã); nº55/09(Educar para Aprender para Trabalhar); 342 
nº56/09(Nova Vida); nº57/09(O Melhor é Viver em Família); nº58/09(Resgatando Laços); 343 
nº59/09(Brinquedoteca); nº60/09 (Curso Profissionalizante de Figurino, Moda e Estamparia); 344 
nº62/09(Encontros - Promovendo a Convivência Familiar e Comunitária); nº64/09(Programa 345 
de Socialização Infanto-Juvenil); nº67/09(Municipalização:Uma ponte para Desenvolvimento 346 
Humano e Reinserção Social); nº69/09(Brinquedoterapia na Saúde Hospitalar); nº 347 
71/09(PIPA-Programa de Inclusão pela Arte); nº73/09(Educando pela Arte - Convivência 348 
Familiar e Comunitária); nº75/09(Oficinas Pedagógicas para a Formação e Capacitação 349 
Profissional); nº76/09(Brincando e Educando no Mundo dos Jogos); nº79/09(Socialização 350 
Infanto-Juvenil); nº80/09(Lar das Crianças Pedacinho do Céu); nº82/09(Programa de 351 
Atendimento ao Menor); nº83/09(Meninas da Baixada Construindo Cidadania e Melhorando 352 
a Qualidade de Vida); nº84/09(Rede em Ação); nº87/09(Projeto Social Adolescência Já); 353 
nº88/09(Cidadania em Ação); nº89/09(Entre Todos); nº91/09(Contratação para Curso e 354 
Atendimento Especializado, forro para melhoria do Ambiente); nº92/09(Família Viva); 355 
nº93/09(Tambores do Gorutuba - Resgate da Dignidade e Cidadania); nº95/09(Esperança 356 
no Amanhã- Brinquedoteca e Sala de Leitura); nº96/09(Crescer em Família); 357 
nº97/09(Missão Cidadã em Divinolândia de Minas); nº101/09(Família e Laços); 358 
nº102/09(Acessibilidade:Um Caminho para a Inclusão e Ampliação da Rede); 359 
nº104/09(Medida Sócioeducativa - Cuca Legal / Fica Limpo); nº105/09(Implantação do 360 
Serviço Casa Lar); nº107/09(Asas da Informação - Oficina de Informática); nº 108/09(Mão 361 
na Massa); nº109/09(Projeto Aquisição de Veículo para Serviço do CREAS); nº110/09(Mais 362 
Saúde para a Crianças e o Adolescente); nº111/09(Grupo Contarte); nº112/09(Juventude 363 
em Ação); nº113/09(Comunidade, Espaço de Vida e Transformação); nº114/09(Oficinas 364 
Educativas: O Chico e Mãe do Chico); nº116/09(Reforma e Ampliação da Sede da 365 
Entidade); nº117/09(Lutando por uma Serra Melhor); nº119/09(Aprendendo e Integrando); 366 
nº120/09(Convivência Familiar e Comunitária - Casa Lar Caminhar); nº123/09(MOVPAZ); 367 
nº125/09(Cozinha Profissionalizante - Centro de Educação Profissional); nº 126/09(Centro 368 
de Convivência da Criança e do Adolescente - Começar de Novo; nº127/09(Arte e Cultura 369 
Nova Vida); nº129/09(Projeto Família - Promovendo Qualidade na Interação Familiar; 370 
nº130/09(Centro Musical de Sardoá); nº131/09(Revitalização da Pça Tenente Lages); 371 
nº132/09(Lugar de Criança é na Escola); nº134/09(Família Cidadã); nº135/09(Reforma do 372 
Prédio); nº136/09(Programa de Apoio Sócioeducativo em Meio Aberto- Socialização Infanto 373 
- Juvenil - Oficina de Informática); nº137/09(Proteção Social Básica - Apoio Sócioeducativo 374 
em Meio Aberto, Socialização Infanto-juvenil); nº138/09(Compra de um Veículo); 375 
nº139/09(Promoção da Convivência Familiar e Comunitária); nº140/09(Gencianas Azuis que 376 
te Quero Margaridas), nº 141/09(O Poder Transformador da Música); nº142/09(Casinha de 377 
Cultura Itinerante); nº145/09(Proteção Social a Criança e ao Adolescente); nº146/09(Oficina 378 
de Música no Projeto Recriar); nº147/09(Alegrarte Familiar); nº148/09(Aprendendo para a 379 
Vida); nº149/09(Caju - Casa da Juventude); nº150/09(Esporte na Cidade); nº151/09(Projeto 380 
Acreditar); nº153/09(Aquisição de Veículo Básico); nº154/09(Talentos do Vale); 381 
nº155/09(Projeto Criança e Adolescente); nº158/09(Interagindo com Criança e 382 
Adolescente); nº159/09(Programa Sócioeducativo); nº171/09(Esporte para a Cidadania); 383 
nº172/09(Esporte e Recreação); nº173/09(Esporte Lazer e Cidadania); nº174/09(Reforma 384 
da Sede); nº177/09(Reviver); nº180/09(Desenvolvendo as Habilidades); nº18109(Educação 385 
para o Futuro). Esses 113 projetos supramencionados foram colocados em votação e 386 
referendada a reprovação . Como último item da pauta, a Presidente passou a discussão 387 
voltada a Deliberação da utilização do recurso da Emenda Parl amentar  (Comissão de 388 
Participação Popular). Fernanda  informou que em março de 2008, aconteceu deliberação 389 
do CEDCA para utilização de cerca de R$700.000,00, para a compra de equipamentos de 390 
informática (Computadores e impressoras) destinados a equipar Conselhos Tutelares. Na 391 
oportunidade propôs que esta plenária delibere sobre os valores alocados em 2009 para 392 
este mesmo propósito. Esclareceu que o recurso daria para comprar cerca de 250 Kits, com 393 
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computadores e impressoras, contudo, dos adquiridos ano passado, cerca de 70 ainda 394 
estão em processo de repasse aos municípios, devido à pendência de documentação. Após 395 
alguns cálculos feitos rapidamente pelo Conselheiro Ivan, naquele momento, a Presidente 396 
sugeriu que ao invés de comprar mais 250 Kits, que se adquira 20 automóveis populares e 397 
somente 104 Kits (Computadores e impressoras), de forma a otimizar a utilização do 398 
recurso, ressaltando o objetivo da emenda, que é o fortalecimento dos Conselhos. Regina  399 
ressaltou a importância de se garantir que os Conselhos de Direitos e Tutelares estão 400 
efetivamente em funcionamento. Obedes  disse que antes de decidir o que fazer com o 401 
recurso, se compra computadores ou automóvel, é preciso fazer um levantamento do que foi 402 
realmente entregue no ano passado, e se não foi, verificar por que. Fernanda  argumentou 403 
que esta Plenária poderia deliberar a compra, que devido ao curto prazo legal para fazê-lo, 404 
deve ser providenciada imediatamente, pois em dezembro acaba o tempo para utilização 405 
destes R$ 700.000.00. Argumentou que a entrega aos municípios pode esperar pela 406 
definição dos critérios de quais municípios receberão os carros e computadores, mas que a 407 
autorização da plenária para a compra não pode esperar. Ivan  informou que a FIAT, por 408 
exemplo, pode demorar a entregar os automóveis, daí termos que efetuar a compra o mais 409 
rápido possível, de outra forma não dará tempo para empenhar e pagar. Regina  falou 410 
novamente da necessidade de estabelecer critérios, como CMDCA e CT funcionando 411 
efetivamente, além pontos de Internet nos Conselhos visando o acesso ao novo sistema 412 
SIPIA, com repasse de dados via Portal. Foi sugerida uma aproximação maior/parceria, 413 
entre a SEDESE e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Governo e os Conselhos, para 414 
que a Internet possa se tornar uma realidade. Na oportunidade, a Presidente propôs o 415 
agendamento de visita à Secretaria de Ciência e Tecnologia, solicitando ao Walter que 416 
fizesse ofício ao Secretário da referida Secretaria. Proposta acatada . Voltando ao assunto 417 
sobre a deliberação sobre o recurso da emenda parlamentar, o Conselheiro Ananias  disse 418 
que o CEDCA pode deliberar a autorização para a compra dos carros e computadores nesta 419 
plenária e posteriormente a definição dos critérios e a quais Conselhos Tutelares se 420 
destinam tais bens. Encaminhamento : Deliberar pela compra de 20 automóveis populares 421 
e 104 Kits (Computador/impressora). A proposta foi colocada em votação  e aprovada . 422 
Obedes  passou em seguida ao informe do Processo de Escolha . Disse que as reuniões 423 
estão acontecendo, que até o momento só chegou uma inscrição, sendo o prazo limite até o 424 
dia 03/11. Ressaltou a importância de maior divulgação na mídia, pois, são necessárias pelo 425 
menos 20 Entidades inscritas, senão não conseguiremos o número mínimo para compor o 426 
CEDCA/MG. Hudson  interveio para informar que na última reunião da Comissão do 427 
Processo de Escolha só compareceram ele e o Conselheiro James, sendo este último eleito 428 
o Presidente da Comissão eleitoral. O Edital já foi publicado e estamos aguardando o 429 
recebimento de mais inscrições. Regina  justificou sua ausência nessa reunião do processo 430 
de escolha. Hudson  informou que Irmão Mesquita e Rosilene também justificaram a 431 
ausência na referida reunião. Sem nenhum assunto mais a tratar, encerrou-se a reunião às 432 
17:50h, e foi lavrada a presente ata que aprovada é assinada pelos Conselheiros presentes 433 
à reunião.                                                                                                        434 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2009.   435 


