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CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

MINAS GERAIS  

  
Ata da 246ª Reunião Plenária (Temática)  do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 1 

do Adolescente - CEDCA/MG, realizada aos 25 dias do mês de agosto de 2011 em sua 2 

sede, com início às 9h e 40min. Em obediência ao ato presidencial convocatório e às 3 

normas regimentais, procedeu-se a chamada geral dos Conselheiros pela Secretária 4 

Executiva Vânia Cristina do Carmo Krauss. Estavam presentes os seguintes Conselheiros: 5 

Eliane Quaresma Caldeira de Araújo (Titular-SEDESE), Ananias Neves Ferreira (Titular - 6 

Centro Voluntariado de Apoio ao Menor), Maria Margareth Pereira (Titular - Providência 7 

Nossa Senhora Conceição), Elaine Rocha Maciel (Suplente - Secretaria Defesa Social), 8 

João Alves Crisóstomo (Titular - Associação Pingo de Luz), Ricardo Augusto Zadra (Titular 9 

- Secretaria de Estado Fazenda), Solange Vieira de Faria Franca (Titular - SEDESE), 10 

Andréia Márcia Santiago Lohmeyer Fuchs (Titular - CRESS - Conselho Regional de 11 

Serviço Social), Maria da Consolação Faria (Suplente - Instituto de Educação e Construção 12 

da Cidadania - INECC), Maria Helena Almeida (Suplente - SEDESE), Alessandra Martins 13 

(Suplente - SEDESE - aguarda posse), Carlos Roberto Beto da Silva (Suplente - 14 

Associação de Deficientes do Oeste de Minas - ADEFOM), Andréia Cristina Barreto (Titular 15 

- KNH - Brasil), Luciano de Souza Lima (Suplente - Associação Movimento Cultural Negro 16 

de Manhuaçu), Silmônica Tocafundo (Titular - Sindicato dos Empregados em Instituições 17 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de Minas Gerais - SINTIBREF/MG), 18 

Elizabeth Moreira dos Santos (Suplente - Associação Mineira de Reabilitação), José Ismar 19 

da Costa (Suplente - Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do 20 

Estado de Minas Gerais - SINIBREF/MG), Ângela Americia Leite (Titular - União Brasileira 21 

de Educação e Ensino - UBEE), Maria Madalena de Melo e Silva (Suplente - Secretaria de 22 

Estado da Educação). Justificada a ausência : Elias Oliveira Soares (Titular - Movimento 23 

Social Brasileiro Cidadania Urgente), Alcegisa Meireles da Silva (Titular - Secretaria de 24 

Estado da Saúde), Claudinei dos Santos Lima (Titular - Axé Criança), Ricardo Luiz Amorim 25 

G. Foureaux (Titular - Polícia Militar/MG), Ronaldo Araújo Pedron (Titular - Secretaria de 26 

Defesa Social), Paulo Oséas Carvalho (Suplente - Fundação Benjamin Guimarães/Hospital 27 

da Baleia), Rosemary Leite Mattos (Titular - Secretaria de Estado da Educação), Rita Ana 28 

Silva Lima (Suplente - Secretaria de Estado Saúde - aguarda posse), Maria Aparecida 29 

Santos Queiroz (Titular - Associação Papa João XXIII no Brasil), Maria Auxiliadora Sales 30 

Gonçalves (Suplente - Secretaria de Estado Fazenda). Ausentes : Fernando Henrique 31 

Guimarães Resende (Suplente - SEPLAG), Olívia Fátima Braga Melo (Titular - Polícia 32 

Civil), Andréia Aparecida Cunha Soares (Suplente - Polícia Civil), Gabriela Pinheiro Rocha 33 

(Titular - SEPLAG), Cleverson Natal de Oliveira (Suplente - PMMG), Rômulo Viegas 34 

(Titular - Assembléia Legislativa de Minas Gerais), Ulysses Gomes (Suplente - Assembléia 35 

Legislativa de Minas Gerais), Enildo Calixto Louback (Suplente - Sindicato dos 36 

Psicólogos/MG), Dov Rosenmann (Suplente - Fundo Cristão para Crianças), Mirian Carla 37 

Cury (Suplente - Instituto Maria Glória Pinheiro/Instituto Góia), Ricardo Antonio de Souza 38 

Freitas (Suplente - Projeto de Reintegração Social - Proreis). A Presidente do CEDCA/MG 39 

Eliane Quaresma Caldeira Araujo  abriu a reunião cumprimentando a todos e informando 40 

que esta sessão não teria caráter deliberativo, justificando que: como a convocação não foi 41 

encaminhada aos conselheiros cinco dias antes da data prevista (como prevê o Regimento 42 

Interno) a reunião não é deliberativa . Soma-se a isto, o fato de que algumas matérias 43 

pautadas para deliberação, ainda se encontram em fase de conclusão, o que faz desta 44 

reunião uma plenária temática . Informou que a decisão da Diretoria Executiva foi 45 

aproveitar o dia para capacitar os conselheiros sobre a temática das conferências 46 

municipais e estadual dos direitos da criança e do adolescente. Ressaltou a importância de 47 

nivelar as informações a serem passadas aos municípios, possibilitando que os 48 

conselheiros que ministrarão palestras tenham uma fala única. Previsto também capacitar 49 

sobre o Plano de Aplicação de Recursos voltado às ações que constarão do Edital do FIA. 50 

Para tanto, foi sugerido que, após as explanações da conselheira Andréia Cristina Barreto 51 
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sobre o assunto, a plenária fosse desfeita e as comissões se reunissem para trabalhar 52 

cada temática em separado, de forma a subsidiar a construção do referido edital. Proposta 53 

acatada por todos. A Presidente informou também que os projetos previstos para 54 

apreciação nesta sessão ficarão para a próxima plenária, tendo em vista que ainda 55 

tramitam nas comissões temáticas. Voltando ao assunto conferências municipais, Eliane 56 

Quaresma Caldeira Araújo informou que será socializada com os conselheiros a 57 

apresentação elaborada pela Comissão Organizadora da Conferência, pautada nos temas 58 

e diretrizes recebidas do CONANDA. Assim que ficar fechado seu conteúdo nesta reunião, 59 

será disponibilizada no site do CEDCA/MG. Disse que o texto da apresentação estava 60 

aberto à sugestão dos conselheiros. Na sequência, informou que foi sugerida a última 61 

semana de março de 2012 para a realização da Conferência Estadual, nos dias 28, 29 e 62 

30/03, para não coincidir com o carnaval e semana santa. Falou da parceria com a 63 

Assembléia Legislativa por meio da GPI (Gerência de Projetos Institucionais) na realização 64 

do evento, especialmente na elaboração do consolidado das propostas aprovadas nos 65 

municípios, construção do documento estadual e apoio nos grupos de trabalho no dia da 66 

nossa Conferência Estadual. Informou também que o local escolhido, devido à infra-67 

estrutura e capacidade de hospedar 1200 pessoas, é o SESC Venda Nova. A Presidente 68 

disse que todas essas informações foram amplamente discutidas nas reuniões da 69 

Comissão Organizadora, tendo sido realizada uma reunião específica para fechar a 70 

parceria com a Assembléia Legislativa, com a presença de seu coordenador, Ricardo 71 

Moreira. Ainda nos informes, a Presidente do CEDCA/MG procedeu à leitura dos nomes 72 

dos adolescentes indicados para comporem a Comissão Organizadora, em consonância 73 

com o disposto pelo CONANDA (um adolescente para cada dois adultos). São os que se 74 

seguem: Débora Christina Barbosa Ferreira Costa e Bruno Aparecido Moreira Dutra 75 

(ambos da rádio FEVCAMG); Felipe Rodrigues Almeida (Centro Sócioeducativo 76 

Justinópolis - Ribeirão das Neves); Jorge Martins (Bicas). O quinto adolescente aguarda 77 

definição, mas já com indicativo de que poderá ser de Itaobim ou Almenara, tendo em vista 78 

que as despesas serão custeadas pela KNH Brasil, que possui projeto em 79 

desenvolvimento nas referidas localidades. Ressaltou-se novamente a questão da 80 

dificuldade de custeio do deslocamento dos adolescentes, tendo em vista falta de recurso 81 

no CEDCA/MG para arcar com essa despesa (incluindo o acompanhante do adolescente). 82 

Voltando a questão da vinda de adolescente do interior à Belo Horizonte, a conselheira 83 

Andrea Fuchs manifestou sua opinião dizendo que, realmente faltar dois ou três dias de 84 

aula para participar das reuniões da conferência não é bom, contudo, tal atividade poderia 85 

ser considera pedagógica pela escola, devido a relevância do assunto e a importância da 86 

participação dos adolescentes na discussão. Sugeriu que fosse feito documento às escolas 87 

justificando os motivos e a importância da participação dos adolescentes, transformando o 88 

trabalho desenvolvido aqui em atividade escolar. Na sequência começou a projeção da 89 

apresentação para subsidiar os conselheiros nas conferências municipais, trazida pela 90 

Comissão Organizadora da Conferência para conhecimento dos demais conselheiros. A 91 

Técnica da Secretaria Executiva procedeu à leitura do conteúdo da apresentação em seu 92 

inteiro teor, que foi acatado pelos conselheiros. Foram sugeridas pequenas alterações no 93 

texto que foram feitas. Terminada a apresentação, a conselheira Maria Margareth Pereira 94 

notou a apresentação não continha um personagem negro, pois, na animação não 95 

constava a figura de um menino ou menina negra. Na oportunidade sugeriu que fosse 96 

incluída. Ainda em relação à apresentação, a conselheira Maria Consolação Faria lembrou 97 

que havia sugerido uma inversão na posição das páginas da apresentação. Foi informado 98 

que será revista a ordem das páginas no powerpoint. A Presidente ressaltou a importância 99 

deste texto norteador das palestras dos conselheiros nos municípios, enfatizando essa 100 

participação como um momento singular no processo democrático, o envolvimento do 101 

CEDCA/MG na realidade de cada localidade, considerando suas diferenças e demandas. 102 

Informou que todas as informações contidas na apresentação se baseiam no texto base do 103 

CONANDA que é quem estabelece as diretrizes temáticas para os estados e municípios. O 104 

conselheiro Carlos Roberto Beto Silva argumentou que não há como discutir a temática 105 

atual sem se avaliar o que foi realmente implementado da conferência anterior. Quais 106 

propostas foram aprovadas e levadas a diante. Finalizou dizendo que era preciso reforçar, 107 

conferir e monitorar as deliberações do evento anterior e discutir com mais seriedade e 108 

profundidade os assuntos na atual conferência. Ananias Neves Ferreira falou que 109 
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poderíamos partir daqui mesmo (sem retorno ao evento passado), mas focando na política 110 

que se desenvolve em cada município a ser visitado. Não é só chegar e falar, mas estudar 111 

para conhecer algo do município e dos temas da conferência, antes de ministrar a palestra. 112 

Em sua opinião não há como mensurar com exatidão o que aconteceu, pois, não se sabe o 113 

que retorna de recurso em relação a ações implementadas pela infância e adolescência. 114 

Nessa ordem, ressaltou não se respeita o recurso do contribuinte, não descartando a 115 

possibilidade de avaliar e monitorar, só não sabendo como fazê-lo no momento. Na 116 

sequência, a Presidente do CEDCA/MG procedeu à leitura dos municípios que solicitaram 117 

palestrantes até o momento: Timóteo (19/08), Araçuaí (24/08), Turmalina (01/09), 118 

Caxambu (02/09), Governador Valadares (29/09), Virgolândia (29/09), Pouso Alegre (sem 119 

data), São Sebastião Anta (01/10), Iturama (26/10), Cataguases (26/10), Ninheira (sem 120 

data), Bertopolis (sem data), Confins (outubro). Ficou definido que: Em Turmalina irá a 121 

conselheira Andrea Fuchs; em Caxambu o conselheiro Ananias Neves Ferreira; em 122 

Confins irá Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, em Cataguases irá o conselheiro José 123 

Ismar da Costa. Dito que Governador Valadares solicitou a presença do conselheiro Elias 124 

Oliveira Soares, que se contato para verificar a possibilidade de comparecer. A Presidente 125 

disse que ficou claro que não há como atender ao estado inteiro, assim, a Comissão 126 

Organizadora estabeleceu o critério da regionalização, com a parceria das regionais da 127 

SEDESE que já tem disponibilizado seus técnicos para apoiarem os municípios, 128 

especialmente na abertura do evento. Ricardo Augusto Zadra interveio para respaldar as 129 

palavras da Presidente em relação à contribuição das regionais da SEDESE e também 130 

para sugerir que ex-conselheiros também possam ministrar palestras, tendo em vista o 131 

conhecimento adquirido ao longo dos anos no CEDCA/MG. Terminado este assunto 132 

passou-se a palavra à conselheira Andréia Barreto, que expôs aos conselheiros, o modelo 133 

que será trabalhado nas comissões tão logo se encerre esta reunião temática, bem como a 134 

forma que as ações referentes a cada área temática deverão constar do edital do FIA. Na 135 

oportunidade projetou modelo com as seguintes especificações: Eixo temático; ações; 136 

detalhamento de ações; financiamento por âmbito. Feito isto e esclarecidas dúvidas dos 137 

conselheiros em relação ao preenchimento do modelo, definiu-se que todas as Comissões 138 

Temáticas se reuniriam naquele momento para realizar esta tarefa. Ao finalizar a atividade, 139 

o resultado será entregue à Diretoria Executiva para consolidação e elaboração do Edital 140 

do FIA. Todos acataram. Antes de desfazer a reunião temática e partir para a atividade 141 

proposta para as Comissões desenvolverem, foi proposto que as Comissões já trabalhem 142 

com os coordenadores eleitos. Diante do exposto procedeu-se a discussão deste assunto, 143 

tendo sido eleitos os coordenadores de comissão temática na forma que se segue: 144 

Comissão de Medidas Sócioeducativas  (Conselheira Maria Margareth Pereira); 145 

Comissão de Políticas Públicas  (Silmonica Tocafundo), Comissão de Orçamento e 146 

Finanças  (Ricardo Augusto Zadra), Comissão de Apoio aos Conselhos Municipais e 147 

Tutelares  (Claudinei Santos Lima). Na oportunidade, Ricardo Augusto Zadra informou 148 

solicitou aos colegas de comissão, que a coordenação fosse passada a outro conselheiro, 149 

para que outros exerçam a coordenação, contribuindo para uma maior participação de 150 

outros representantes nas reuniões, que anda funcionando com baixo quorum. Acredita 151 

que a renovação é sempre muito saudável, que mesmo estando três anos na coordenação 152 

da Comissão de Orçamento e Finanças, e não tendo um colega para assumir, não vê 153 

problema algum em aceitar continuar como coordenador, se dispondo a continuar 154 

trabalhando com o mesmo empenho de sempre. Em seguida, a Presidência verificando 155 

que estava esgotada a matéria em pauta, declarou encerrada a reunião temática às 12h e 156 

30min e eu Ana Rita redigi a presente ata não deliberativa da reunião. 157 


