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CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

MINAS GERAIS  

  
Ata da 252ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 1 

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

sede, com início às 10h e 30min. Em obediência ao ato presidencial convocatório e às 3 

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

Executiva do CEDCA/MG Vânia Cristina do Carmo Krauss, constatando-se a existência de 5 

quorum para o início da reunião. Estavam presentes os seguintes Conselheiros: Eliane 6 

Quaresma Caldeira de Araújo (Titular - SEDESE), Ananias Neves Ferreira (Titular - Centro 7 

Voluntariado de Apoio ao Menor), Maria Margareth Pereira (Titular - Providência Nossa 8 

Senhora Conceição, Carlos Roberto Beto da Silva (Suplente - Associação de Deficientes do 9 

Oeste de Minas - ADEFOM), Elaine Rocha Maciel (Suplente - Secretaria Defesa Social), 10 

Silmônica Tocafundo (Titular - Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, 11 

Religiosas e Filantrópicas do Estado de Minas Gerais - SINTIBREF/MG), Claudinei dos 12 

Santos Lima (Titular - Axé Criança), João Alves Crisóstomo (Titular - Associação Pingo de 13 

Luz), Alessandra Martins (Suplente - SEDESE), José Ismar da Costa (Suplente - Sindicato 14 

das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de Minas Gerais - 15 

SINIBREF/MG), Ricardo Augusto Zadra (Titular - Secretaria de Estado Fazenda), Paulo 16 

Oséas Carvalho (Suplente - Fundação Benjamin Guimarães/Hospital da Baleia), Ângela 17 

Americia Leite (Titular - União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE), Solange Vieira de 18 

Faria Franca (Titular - SEDESE). Justificada a ausência : Elizabeth Moreira dos Santos 19 

(Suplente - Associação Mineira de Reabilitação), Ronaldo Araújo Pedron (Titular - Secretaria 20 

e Defesa Social), Maria Helena Almeida (Suplente - SEDESE), Rita Ana Silva Lima (Suplente 21 

- Secretaria de Estado Saúde - aguarda posse), Elias Oliveira Soares (Titular - Movimento 22 

Social Brasileiro Cidadania Urgente), Alcegisa Meireles da Silva (Titular - Secretaria de 23 

Estado da Saúde), Maria da Consolação Faria (Suplente - Instituto de Educação e Construção 24 

da Cidadania - INECC), Andréa Márcia Santiago Lohmeyer Fuchs (Titular - CRESS - 25 

Conselho Regional de Serviço Social), Maria Aparecida Santos Queiroz (Titular - Associação 26 

Papa João XXIII no Brasil), Christiane Resende (Titular - KNH - Brasil - aguarda posse), Maria 27 

Auxiliadora Sales Gonçalves (Suplente - Secretaria de Estado da Fazenda). Ausentes : 28 

Ricardo Luiz Amorim G. Foureaux (Titular - Polícia Militar/MG), Fernando Henrique 29 

Guimarães Resende (Suplente - SEPLAG), Luciano de Souza Lima (Suplente - Associação 30 

Movimento Cultural Negro de Manhuaçu), Olívia Fátima Braga Melo (Titular - Polícia Civil), 31 

Andréia Aparecida Cunha Soares (Suplente - Polícia Civil), Rosemary Leite Mattos (Titular - 32 

Secretaria de Estado da Educação), Maria Madalena de Melo e Silva (Suplente - Secretaria 33 

de Estado da Educação), Cleverson Natal de Oliveira (Suplente - PMMG), Gabriela Pinheiro 34 

Rocha (Titular - SEPLAG), Rômulo Viegas (Titular - Assembléia Legislativa de Minas Gerais), 35 

Ulysses Gomes (Suplente - Assembléia Legislativa de Minas Gerais), Enildo Calixto Louback 36 

(Suplente - Sindicato dos Psicólogos/MG), Dov Rosenmann (Suplente - Fundo Cristão para 37 

Crianças), Mirian Carla Cury (Suplente - Instituto Maria Glória Pinheiro/Instituto Góia), Ricardo 38 

Antonio de Souza Freitas (Suplente - Projeto de Reintegração Social - Proreis). A Presidente 39 

do CEDCA/MG Eliane Quaresma Caldeira Araujo  abriu a sessão plenária cumprimentando 40 

a todos e passando à aprovação da pauta, que foi colocada em votação e aprovada, após a 41 

supressão do 6º item (Aprovação de retiradas de projeto de CAC). Em seguida a Presidência 42 

colocou em votação a ata da plenária  realizada em 24/11/2011, que foi aprovada sem 43 

ressalvas pela unanimidade dos conselheiros. Logo após passou ao próximo ponto da 44 
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pauta : Programação de ações para 2012. Eliane Quaresma Caldeira de Araújo  procedeu à 45 

leitura do calendário das reuniões plenárias ordinárias (de janeiro a dezembro), elaborado em 46 

conformidade com o Regimento Interno do CEDCA/MG (agendadas para todas as 4ª quintas-47 

feiras de cada mês). As Comissões Temáticas acontecem no dia anterior às plenárias 48 

ordinárias. No mês de fevereiro abriu-se uma exceção, tendo em vista a proximidade com o 49 

feriado do carnaval, ficando acordado que acontecerá no dia 16/02/2012 e a reunião das 50 

Comissões Temáticas no dia anterior, dia 15/02/2012. O calendário foi colocado em votação  51 

e aprovado  pela unanimidade dos conselheiros. Na sequência surgiu discussão em torno da 52 

necessidade elaboração do Plano de Ação 2012 do Conselho, bem como de uma avaliação 53 

do que foi realizado em 2011. A conselheira Maria Margareth Pereira e Carlos Roberto Beto 54 

da Silva manifestaram favoravelmente à avaliação e/ou monitoramento do que foi feito em 55 

2011 para então partir para a elaboração do planejamento de ações em 2012. A conselheira 56 

ressaltou que devido ao acúmulo de trabalho com os projetos do FIA (Resolução nº41/2011) 57 

os conselheiros não puderam construir o Plano de Ação 2012 (que deveria estar sendo 58 

apresentado nesta última plenária do ano). A Presidência  propôs o envio do Plano de Ação 59 

2011 do CEDCA/MG a todos os conselheiros por e-mail para estudo e envio de sugestões 60 

para a construção do Plano de 2012. A Presidência solicitou aos conselheiros que 61 

encaminhem suas contribuições à Mesa Diretora do CEDCA/MG até o dia 20/01/2012. Eliane 62 

Quaresma Caldeira de Araújo , continuando a leitura da lista de ações para o próximo ano, 63 

destacou as seguintes proposituras: “ Visitas aos órgãos governamentais que têm assento no 64 

Conselho para balanço da freqüência em plenária e comissões, bem como solicitação de 65 

representantes mais atuantes; visita a cidades pólo (divididas por regiões) visando a 66 

mobilização em torno da eleição de representantes da sociedade civil no CEDCA/MG (tendo 67 

em vista término de mandato em 2012) à partir do mês de agosto; visita ao Governador do 68 

Estado com a proposta de enfatizar a prioridade da defesa de crianças e adolescentes como 69 

sujeitos de direitos, nas leis, resoluções, decretos, etc, emanadas pelas autoridades máximas 70 

do Estado de Minas Gerais; elaboração do Plano de Ações para  2012 (já comentado no 71 

início da reunião); visita ao Tribunal de Justiça; estudo Lei nº 1.210 ( nova lei de Adoção) para 72 

que o Conselho efetivamente se apoderar do conhecimento dessa nova legislação, que 73 

possui alguns pontos controversos que dependerá de posicionamento dos conselhos de 74 

direitos; elaboração de Plano de implementação do FIA com os órgãos do Estado para 75 

renúncia fiscal; estreitar o relacionamento com a Receita Federal para efetivação de 76 

destinação de renúncia fiscal e conjuntamente elaborar cartilha para divulgação do FIA; 77 

divulgar amplamente a cartilha do FIA nos Conselhos de Direito, Tutelares, Órgãos 78 

Governamentais, Sociedade Civil, Câmaras Municipais e demais atores sociais; propor à 79 

SEDESE publicações tais como: ECA, Cartilhas, Material de Divulgação, etc” . Ressaltada a 80 

importância da aproximação e envolvimento com a imprensa, de forma a conseguir 81 

visibilidade para o FIA. Jose Ismar da Costa  sugeriu a inclusão do estudo da legislação que 82 

trata da tipificação dos serviços da assistência social voltado às entidades e demais 83 

equipamentos públicos, como forma de equacionar as duas abordagens no atendimento de 84 

crianças e adolescentes no estado de Minas Gerais. A Presidência  informou também a 85 

relação de eventos para 2012 citando: “Conferência estadual (28 a 30/03/2012); Conferência 86 

Nacional (11 a 14/07/2011); campanhas; aniversário do ECA; semana da criança; seminários, 87 

dentre outros. Ananias Neves Ferreira falou da importância do Conselho Estadual assumir 88 

seu papel institucional como articulador de todas as políticas publicas em favor de crianças e 89 

adolescentes, não delegando a nenhum outro órgão (nem ao Ministério Público), aquilo que é 90 

de sua competência. Ressaltou que o estudo do Plano de Ação 2011 pelos conselheiros deve 91 

ser feito (mesmo no mês de janeiro durante as férias) para que possa ser avaliado e 92 

construído nas primeiras reuniões do ano de 2012 (não deixando para o final como aconteceu 93 

em 2011). Deve ser sugerido pelos conselheiros pontos para inclusão no novo planejamento 94 
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de ações. Em seguida a Presidência  passou ao próximo ponto da pauta: Relato das 95 

Comissões Temáticas . Com a palavra Ricardo Augusto Zadra , coordenador da Comissão 96 

de Orçamento e Finanças desejou boas festas e um ano novo cheio de realizações a todos e 97 

informou que na reunião realizada ontem, a pauta foi apreciação de projetos e elaboração do 98 

relatório anual, que já se encontra esboçado e será concluído oportunamente pelo técnico. 99 

Informou que o CEDCA/MG recebeu 113 projetos FIA amparados pela resolução nº41/2011. 100 

Destes 5 projetos estavam intempestivos (foram postados fora do prazo e nem foram 101 

analisados). Dos 108 projetos analisados, 21 foram aprovados e 85 reprovados. Dois ainda se 102 

encontram em trâmite na Secretaria Executiva (aguarda diligência). Assim sendo, para os 21 103 

projetos aprovados será disponibilizado R$1.541.000,00. Na sequência, falou do curso a 104 

distância  do EAD que concluiu, tendo 95% de aproveitamento. Trata-se de curso gratuito, 105 

disponibilizado aos conselheiros (por e-mail) a quem se interessasse por fazê-lo. Quando 106 

chegar o certificado trará ao CEDCA/MG para compartilhar com os Conselheiros. Logo após 107 

falando pela Comissão de Apoio aos Conselhos Municipais e Tutelares, Claudinei dos 108 

Santos Lima  procedeu a leitura do relatório anual elaborado pela técnica da Comissão, em 109 

que consta todos as palestras e eventos que os conselheiros participaram; todos as 110 

correspondências e os 829 e-mails recebidos e respondidos pela Comissão, destacando as 111 

inúmeras dúvidas e perguntas encaminhadas pelos municípios. Surgiu discussão em torno da 112 

efetivação da Escola de Conselhos e da necessidade da Comissão de Apoio aos Conselhos 113 

Municipais e Tutelares em trabalhar a questão junto a SEDESE em 2012. Terminado este 114 

relato, a Presidência  falou um pouco das providências que estão sendo tomadas para a 115 

realização da VIII Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente que 116 

acontecerá no período de 28 a 30/03/21012. Informou que já está sendo preparado o 117 

processo para contratação do espaço (ginásio, auditório e 10 salas para os grupos de 118 

trabalho, dentre outros espaços) no SESC Venda. Relatou que se chegou a cogitar fazer a 119 

Conferência Estadual no Hotel Tauá, contudo, o espaço além de não comportar o público 120 

participante, o custo das dependências é muito alto. Diante do exposto, o SESC Venda Nova 121 

atende bem às necessidades do CEDCA/MG. Disse que o ckeck list com o detalhamento de 122 

equipamentos, coffe break, almoço, jantar e demais itens afins, já foi feito pela Comissão 123 

Organizadora da Conferência. Agora é necessária a construção dos três dias do evento com: 124 

programação, indicação de palestrantes (a forma como serão distribuídas as palestras por 125 

grupo de trabalho) para facilitar o entendimento dos temas dos eixos; palestra magna; 126 

regimento interno e etc. O conselheiro Claudinei Santos Lima  sugeriu convidar a Ministra de 127 

Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República Maria do 128 

Rosário Nunes. Na oportunidade, apresentou a todos a logo da Conferência (socializada 129 

previamente com os conselheiros por e-mail). Depois de breve discussão em relação à 130 

disposição da figura das crianças, sendo sugerida que fique mais próxima (uma delas parece 131 

estar fora do mapa), a logomarca da conferência foi aprovada pelos conselheiros. A 132 

Presidência  informou que a logo passará pela revisão da assessoria de comunicação da 133 

SEDESE para finalização da arte e considerações dos conselheiros. Falou da importância da 134 

aprovação da logo nesta plenária, a ser disponibilizada para confeccionar o material do 135 

evento (pastas). Disse que em relação à participação do adolescente Jorge Martins, surgiu 136 

discussão em torno de sua substituição, tendo em vista que se encontra desmotivado em 137 

participar do Grupo de articulação do CONANDA (G27). Dito que ele não compareceu na 138 

última reunião em Brasília por que a mãe não permitiu, justificando que o adolescente teria 139 

prova no período da viagem, não podendo faltar às aulas. Chegou a ser sugerida a 140 

substituição pelo adolescente de Itaobim, que se mostrou bastante interessado pelos temas 141 

da conferência, Cleyson Rodrigues Souza. Foram discutidas todas as possibilidades para 142 

solução da questão, contudo, não houve decisão naquele momento, ficando a decisão do 143 

assunto para reunião com presença dos adolescentes que integram a Comissão 144 
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Organizadora. Ananias Neves Ferreira  argumentou que há mesmo dificuldade dos 145 

adolescentes, principalmente do interior, em participar do G27 em Brasília, pois, qualquer um 146 

deles acabará perdendo dois dias de aula para viajar. Segundo ele “é inconcebível que 147 

adolescente perca aula para participar de Conferência ou de qualquer outra reunião”. A 148 

Presidência  finalizou informando que a Comissão pretende se reunir em janeiro para tratar 149 

destas questões. Agradeceu a toda a equipe da Secretaria Executiva pelo apoio na 150 

organização da conferência e demais atividades desenvolvidas neste ano, especialmente nos 151 

projetos. Na sequência a coordenadora da Comissão de Políticas Públicas, Silmônica 152 

Tocafundo procedeu à leitura do relatório anual de ações da Comissão elaborado pela 153 

técnica. Foram ressaltados eventos, reuniões e palestras de conferências municipais em que 154 

os conselheiros da comissão se fizeram presentes. Relatado também os ofícios recebidos e 155 

respondidos pela Comissão, dentre outras informações pertinentes às políticas públicas. 156 

Elencados na íntegra todas as representações em que os conselheiros da Comissão atuaram. 157 

Na sequência, Maria Margareth Pereira  informou que a técnica da Comissão de Medidas 158 

Sócioeducativas também elaborou o relatório anual de ações. A conselheira relatou que: 159 

tirando os incêndios que teve de apagar durante o ano, com denúncias que chegam do CEIP 160 

Dom Bosco, de rebelião em Centro Sócioeducativo e de pedidos de vagas em Centro 161 

Sócioeducativo para internação, o ano foi produtivo. Destacou a publicação da Resolução 162 

CEDCA/MG nº31/2011 que “dispõe sobre os parâmetros para a execução da medida 163 

sócioeducativa de internação do Estado de Minas Gerais”, que proíbe manter adolescente em 164 

qualquer tipo de unidade prisional em Estado (celas/cadeias) em razão de apreensão ou do 165 

cumprimento de medida de internação, quando o adequado é o cumprimento da medida em 166 

centro sócioeducativo. Ainda o trabalho de elaboração da minuta de resolução de conjunta 167 

com o Conselho da Assistência Social, que “dispõe sobre a aplicação das medidas 168 

sócioeducativas em meio aberto no Estado”. Ressaltou que a Comissão de Medidas 169 

Sócioeducativas já concluiu seu trabalho técnico e em conjunto com a Comissão de Políticas 170 

Públicas do CEAS. No momento a minuta de resolução se encontra na Comissão de 171 

Legislação e Normas  para fechamento do texto (expediente encaminhado pela Mesa 172 

Diretora do CEDCA/MG) e posteriormente será aprovada em plenária conjunta dos dois 173 

Conselhos, com vista à publicação. Foi informado também o recebimento de ofícios 174 

solicitações que foram prontamente respondidas. Destaque para o pedido de audiência com a 175 

Defensora Chefe do Estado, para discussão da questão da falta de defesa técnica para os 176 

adolescentes nos processos (aguarda resposta). Ainda a visita ao Secretário de Estado da 177 

Defesa Social para tratar de questões gerais envolvendo o sistema sócioeducativo no Estado 178 

de Minas Gerais. Neste instante, a Presidência informou que o Secretário da Defesa Social 179 

abriu espaço em sua agenda no dia 19/12 às 14h para receber o Conselho, contudo, ela e a 180 

coordenadora da Comissão de Medidas Sócioeducativas, Maria Margareth Pereira, não 181 

poderão participar neste dia. A conselheira Elaine Rocha Maciel , representante da referida 182 

Secretaria no Conselho argumentou que fazer uma visita para tratar de assunto de tamanha 183 

importância, deveria acontecer com a presença da Presidência do CEDCA e da Coordenação 184 

da Comissão. Do contrário, o prudente seria mesmo adiar. Diante do exposto, os conselheiros 185 

decidiram por adiar esta visita para o ano que vem. Ananias Neves Ferreira  concordou 186 

acrescentando que o momento agora (final de ano) é transitório, podendo inclusive haver 187 

mudança de Secretariado no início do ano, como já aconteceu em ano anterior com reforma 188 

no Governo. Proposta acatada. Terminado os relatos das Comissões temáticas, o conselheiro 189 

Carlos Roberto Beto Silva  falou da importância do Conselho começar o estudo do Plano 190 

Nacional contra Drogas, especialmente, a polêmica envolvendo a questão da internação 191 

compulsória. A iniciativa deve se estender também aos Conselhos Municipais. Ananias 192 

Neves Ferreira  apoiou a fala do conselheiro, acrescentando que não se discute tais questões 193 

(envolvendo comunidades terapêuticas, drogas e etc) sem a presença e contribuição efetiva 194 
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dos conselhos de direitos. Lembrou que outro assunto pendente é a questão do CAC’s 195 

(alguns processos ainda estão em análise na Mesa Diretora), pois, encontra-se com pedido 196 

de diligência. Informou que todos os processos deverão passar pela Comissão de Legislação 197 

e Normas, sendo que os pareceres não deverão ser assinados apenas pelo relator do 198 

processo, mas por todos os integrantes da Comissão (constando do relatório da reunião). 199 

Logo após, a Presidência  agradeceu as mensagens natalinas oferecidas por Silmônica 200 

Tocafundo, Carlos Roberto Beto Silva e demais conselheiros. Agradeceu aos conselheiros 201 

pela parceria durante o ano, desejando que 2012 tudo se encaminhe da melhor forma 202 

possível. Ananias Neves Ferreira  informou que o conselheiro Elias Oliveira Soares não 203 

compareceu por motivo de saúde, mas que ele possui diária atrasada para receber (fevereiro 204 

e março), o que dificultou sua presença em reuniões. Claudinei dos Santos Lima  informou 205 

que também possui diária em atraso para receber. O conselheiro João Alves Crisóstomo  206 

pediu a palavra para agradecer à servidora Nárcia Seabra pela atenção com suas diárias, 207 

pois, neste ano não ficou com nenhum valor em atraso por receber. Carlos Roberto Beto 208 

Silva  também agradeceu à Nárcia Seabra e Flávia dos Reis (SEDESE) pela atenção no que 209 

concerne a orientação sobre a diárias, informando que no caso dele está em dia. Finalizando 210 

a sessão plenária, a Secretária Executiva do CEDCA/MG Vânia Cristina do Carmo Krauss  211 

pediu a palavra para se despedir. Disse que seu tempo no estado estava terminando, pois, 212 

vai se aposentar (já poderia fazê-lo há um ano), tendo completado 30 anos de trabalho. 213 

Ressaltou que fechou sua trajetória com chave de ouro exercendo função na área da defesa 214 

da infância e adolescência. Agradeceu a todos e desejou feliz natal e um novo ano cheio de 215 

realizações. Na sequência, Ananias Neves Ferreira  pediu a palavra para agradecer Vânia 216 

Cristina do Carmo Krauss pelo trabalho realizado e afirmar que “poucas pessoas no Estado 217 

possui o compromisso que ela demonstrou ao longo deste ano, uma coisa rara no serviço 218 

público”. Em seguida, verificando que estava esgotada a matéria de pauta e que nada mais 219 

havia a tratar ou deliberar, a Presidente declarou encerrada a sessão plenária ordinária às 220 

14h e 35min e eu Ana Rita lavrei a presente ata que após aprovação é assinada por todos os 221 

Conselheiros presentes na reunião na forma e termos regimentais. 222 


