
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DE MINAS GERAIS

Ata da 286ª Reunião Plenária Extraordinária Regionalizada do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/MG realizada aos vinte e nove dias do
mês de novembro de 2013 em Ipatinga - MG, no auditório do Hotel Panorama Tower,
Rua  Maraque,  nº160,  com  início  às  09h.  Em  obediência  ao  ato  presidencial
convocatório  e  às  normas  regimentais,  Ananias  Neves  Ferreira,  em exercício  nos
trabalhos de mesa declarou aberta a sessão plenária regionalizada do CEDCA/MG em
Ipatinga.  Estavam  presentes  os  seguintes  conselheiros:  Ananias  Neves  Ferreira
(Titular - Centro de Voluntariado ao Menor CEVAM), Hudson Roberto Lino (Titular -
Associação Beneficente Ágape), Simone Vieira (Titular - Convenção Batista Mineira),
Ricardo Augusto Zadra (Titular - Secretaria de Estado de Fazenda),Solange Vieira de
Faria Franca (Titular - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE),
Eliane Quaresma Caldeira  de  Araújo  (Suplente -  SEDESE),  Rita  Ferreira  da  Silva
Alves (Titular - Associação Instituto Solidário Comunitário Assistencial), Elaine Rocha
Maciel (Suplente - Secretaria de Estado de Defesa Social), Maria de Fátima Mayrinck
Brito (Titular - Associação do Amor), João Alves Crisóstomo (Suplente - Associação
Pingo  de  Luz),  Claudinei  Santos  Lima  (Suplente  -  Axé  Criança).  Justificada  a
ausência: Carmem Rocha (Titular - SEDESE), Cleverson Natal de Oliveira (Suplente
– PMMG), Andreia Cristina Barreto (Kinder Not Hilfe - KNH Brasil), Eny Lauriano da
Silva  (Suplente  -  Pastoral  do  Menor  Regional  Leste  II  -  CNBB),  Clodoalia  Nobre
Barbosa (Titular-Secretaria de Planejamento e Gestão), Alessandra Martins (Suplente
– SEDESE), Ricardo Luiz Amorim Gontijo Foureaux (Titular – Polícia Militar de Minas
Gerais), Camila Silva Nicácio (Titular - Secretaria de Estado de Defesa Social), Paulo
Henrique  Freitas  Carvalho  Costa  (Suplente  -  Fundação  CDL  -  Pró  Criança),
Raymundo Rabelo Mesquita (Titular - Inspetoria São João Bosco - ISJB), Elisabeth
Terezinha  de  Oliveira  Dinardo  Abreu  (Titular  -  Polícia  Civil),  José  Ismar  da  Costa
(Titular - Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado
de  Minas  Gerais  -  SINIBREF/MG),  Elizabeth  Moreira  dos  Santos  (Suplente  -
Associação Mineira de Reabilitação - AMR), Ângela Amerícia Leite (Titular -  União
Brasileira de Educação e Ensino - UBEE), Edson Perpetuo Socorro e Almeida (Titular -
Associação 04 de Agosto - Associação Mobilizadora de Ações de Resgate a Cidadania
de Crianças e Itinerantes),  Maria Margareth Pereira (Suplente -  Providência Nossa
Senhora  da Conceição),  Lindhon Jonhson de Toledo (representando a PMMG em
substituição  a  Ricardo  Amorim  Gontijo  Foureaux).  Ausentes:  Adriana  Alves  de
Almeida (Titular – Secretaria de Estado de Saúde) Livia Ansaloni Fortes (Suplente -
Fundação  Benjamin  Guimarães  –  Hospital  da  Baleia)  Stanley  Ramos  Gusman
(Suplente  -  Instituto  Ajudar),  Maria  Geralda  Vilela  Cupertino  (Titular  nomeada
aguardando posse para representação da Secretaria de Estado de Educação),Maria),
Maria  Madalena de Melo e Silva  (Suplente -  Secretaria  de Estado da Educação),
Auxiliadora Salles Gonçalves (Suplente - Secretaria de Estado da Fazenda), Rejane
Alves (Suplente - Secretaria de Estado da Saúde), Rosemary Leite Matos (Titular -
Secretaria  de  Estado  da  Educação),  Deputado  Fabiano  Galleti  Tolentino  (Titular  -
Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais)  Deputado  Ulysses  Gomes  (Suplente  -
Assembleia Legislativa de Minas Gerais). Convidados (2º dia): Conselhos Municipais
e  Tutelares  e  demais  atores  sociais  dos  seguintes  municípios:  Ipatinga,
Cel.Fabriciano, Naque, Belo Oriente, Timóteo, Manhuaçu. O Presidente em exercício
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nos trabalhos de mesa, Ananias Neves Ferreira declarou aberta a sessão plenária
extraordinária  cumprimentando  a  todos  e  agradecendo  à  aqueles  que  puderam
retomar as discussões de infância inciadas na plenária de ontem. Conferido o quorum
declarou aberta a sessão. O primeiro encaminhamento ocorreu em cumprimento ao
primeiro ponto da pauta, interrupção dos trabalhos em plenário na parte da manhã e
retomada da parte deliberativa na parte da tarde. Alguns conselheiros se dirigiram à
sala  ao  lado  para  análise  e  emissão  de  pareceres  em projetos  de  retirada  valor
captado sob o regime de chancela. Outro grupo se dirigiu ao Centro Socioeducativo
para  visita  às  instalações da unidade de  Ipatinga.  Participaram da  visita,  Ananias
Neves Ferreira, Hudson Roberto Lino, Elaine Rocha Maciel, Rita Ferreira Alves, Elias
Soares.  Definido  ainda  que  os  conselheiros  Claudinei  dos  Santos  Lima  e  Eliane
Quaresma  Caldeira  de  Araújo,  permaneceriam  no  plenário  com  os  convidados
(representantes  dos  conselhos  de  direitos  e  tutelares  da  região  e  outros)  para
apreciação, discussão, contribuição e definição da versão final  do texto do Projeto
Político Pedagógico da Escola de Conselhos de Minas Gerais. Diante do exposto, o
documento  supramencionado  foi  projetado  e  lido  artigo  em  seu  inteiro  teor  para
conhecimento de todos os presentes. Foi concedida oportunidade para apresentação
de destaques (alterações no texto) ao longo da referida leitura. Os destaques foram
vencidos um a um, e, a conselheira Eliane Quaresma Caldeira de Araújo procedeu às
alterações  diretamente  no  texto  projetado,  para  que  os  participantes  pudessem
acompanhar o que estava sendo acrescido ou alterado no texto. Foram poucas as
alterações feitas no texto, sendo mantido em quase sua totalidade a versão original.
Diante  do  avançado  da  hora  foi  feito  intervalo  para  almoço,  sendo  retomado  os
trabalhos  da  parte  da  tarde  às  14h.  Ananias  Neves  Ferreira  passou  a  palavra  à
conselheira  Eliane  Quaresma  Caldeira  de  Araújo,  que  informou  aos  demais
conselheiros  acerca  da  metodologia  utilizada  na  apreciação  do  Projeto  Político
Pedagógico com a participação dos convidados, e, que o mesmo já estava concluso
para aprovação em plenário. Assim sendo, o Projeto Político Pedagógico da Escola
de Conselhos de Minas Gerais foi aprovado por 08 votos a favor e 02 votos de
abstenção (conselheiros Hudson Roberto Lino e Rita Ferreira Alves). Foi solicitado à
Conselheira  Eliane  Quaresma  Caldeira  de  Araújo  disponibilizar  esta  versão  final
(aprovada)  do  Projeto  da  Escola  de  Conselhos  para  que  a  Secretaria  Executiva
encaminhe a todos os conselheiros por e-mail. Na sequência foram apresentados os
projetos de retirada de valor captado (chancelas) para aprovação. Projeto nº07/2013 -
“A  Procura  de  Oportunidades  para  Inserir  os  Jovens  no  Mercado  de  Trabalho”,
proponente: Associação das Obras Pavonianas de Assistência - Belo Horizonte, no
valor  de  R$27.391,38.  Projeto  nº08/2013 -  Caminhos  para  a  Humanização  e
Reintegração  Social  da  Criança,  proponente:  Fundação  Benjamim  Guimarães  -
Hospital da Baleia - Belo Horizonte, no valor de R$107.900,00.  Projeto nº09/2013 -
Alimentação, proponente: Ministério Programa Criança Feliz - Belo Horizonte, no valor
de R$48.040,00. Projeto nº10/2013 - Protagonismo, Intercâmbio de Cidadania - PIC,
proponente: Comunidade Vila Régia - Belo Horizonte, no valor de R$10.952,00. Estes
projetos supramencionados de retirada de valor captado foram colocados em votação
em e aprovados por 09 votos a favor e 01 voto de abstenção (conselheiro Hudson
Roberto  Lino).  Logo  após  foi  apreciado  o  processo  nº06/2012  apresentando  pela
Escola de Menores São Vicente de Paulo, do município de Antônio Carlos - MG, no
valor  de  R$55.934,87.  Na  oportunidade  foi  comunicado  o  recebimento  de  ofício
encaminhado pela entidade proponente, desistindo do recurso captado, e, para que
este  recurso  mesmo  integre  a  universalidade  dos  recursos  já  existentes  no  FIA
estadual,  pede-se a aprovação deste plenário.  Diante do exposto foi  colocado em
votação o pedido de desistência proposto pela entidade,  que foi  aprovado pela
unanimidade  dos  conselheiros  presentes.  Logo  após  Ananias  Neves  Ferreira
apresentou aos conselheiros  minuta de nova resolução CEDCA/MG que vem alterar o
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art.  2º  da  resolução  nº46/2012  que  dispõe  sobre  a  inscrição  de  programas  de
atendimento socioeducativo  de privação e  restrição de liberdade.  Na oportunidade
procedeu a leitura do texto em seu inteiro, destacando a atual redação do art. 2º - As
entidades  ou  órgão  públicos  deverão  anexar  ao  requerimento  de  inscrição  os
documentos estabelecidos neste artigo. I – Órgãos Governamentais: a) Formulário de
requerimento  de inscrição  preenchido,  disponibilizado pelo  CEDCA/MG;  b)  Ato de
nomeação de dirigente da unidade de atendimento;  c)  Cartão atualizado do CNPJ -
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; d) Cópia da carteira de identidade e cópia do
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, do representante legal da unidade executora. e)
Cópia  do  Alvará  de  Funcionamento  e  do  Alvará  Sanitário;  f)  Proposta  Político
Pedagógica,  conforme disposto  no artigo 3º  desta Resolução.  II  -  Entidades Não-
Governamentais:  a)  Formulário  de  requerimento  de  inscrição  preenchido,
disponibilizado pelo CEDCA/MG; b)  Cópia do estatuto social atualizado e alterações
do requerente, registrado no cartório; c) Ata de eleição e posse atualizada da diretoria,
registrada  no  Cartório  de  Registro  de  Pessoas Jurídicas;  d)  Cartão atualizado do
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;  e)  Certificado de Registro Cadastral
(CAGEC);  f)  Comprovação  da  representação  legal,  atualizada,  dos  dirigentes  da
entidade não governamental, cópia da carteira de identidade e cópia do Cadastro de
Pessoas Físicas – CPF; g) Cópia do Alvará de Funcionamento e do Alvará Sanitário;
h)  Cópia  do  Registro  da  Entidade  no  CMDCA;  i)  Proposta  Político  Pedagógica,
conforme disposto no artigo 3º desta Resolução. Em nova proposta de redação no art.
2º, seriam acrescidos mais itens a serem anexados ao requerimento de inscrição dos
programas no CEDCA/MG, como a exigência do Plano Operativo de Atenção à Saúde
do Adolescente em Conflito com a Lei  e o laudo do corpo de bombeiros de cada
unidade (já é lei e deve ser cumprida). A conselheira Elaine Rocha Maciel interveio
argumentando que não se deve atrelar a liberação da inscrição do programa inscrito
no Conselho Estadual à apresentação deste Plano Operativo Municipal de Atenção a
Saúde, que hoje, somente sete municípios fizeram. Informou que a portaria nº647 de
11/11/2088 (Ministério da Saúde) não obriga a elaboração do Plano Operativo, mas
incentiva o município,  pois,  a adesão é voluntária,  e,  se atrelarmos o trabalho do
CEDCA/MG a algo que depende do município não funcionará. Ananias Neves Ferreira
se  manifestou  dizendo  que  onde  houver  o  Plano  deverá  ser  apresentado,  sem
obrigatoriedade,  contudo,  o  laudo  dos  bombeiros.  De  qualquer  forma  esta  nova
resolução não será votada hoje, mas apreciada na próxima sessão plenária. Diante do
exposto,  este  assunto  será  ponto  de  pauta  na  próxima  reunião  do  CEDCA/MG.
Proposta  acatada  por  todos.  Na  sequência  foram  apresentados  pela  conselheira
Elaine Rocha Maciel, os três projetos citados na reunião de ontem que necessitam do
referendo  do  CEDCA/MG,  para  serem  apresentados  à  Subsecretaria  de  Direitos
Humanos - Presidência da República - Brasília, para obtenção de financiamento para
construção de três unidades de internação. São os que se segue: 1. Projeto Básico e
Plano  de  Trabalho  para  Implantação  de  Centro  Socioeducativo  no  Município  de
Alfenas com o Apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
- Construção de Centro Socioeducativo de Internação para Adolescentes do sexo
masculino.  2.  Projeto  Básico  e  Plano  de  Trabalho  para  Implantação  de  Centro
Socioeducativo  no  Município  de  Lavras com  o  Apoio  da  Secretaria  de  Direitos
Humanos da Presidência da República - Construção de Centro Socioeducativo de
Internação para  Adolescentes  do  sexo  masculino.  3.  Projeto  Básico  e  Plano  de
Trabalho para Implantação de Centro Socioeducativo no  Município de Santana do
Paraíso com o Apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
- Construção de Centro Socioeducativo de Internação para Adolescentes do sexo
masculino. A conselheira esclareceu que o objetivo geral de todos é a implantação e
efetividade das medidas socioeducativas no Estado, propiciando a articulação destas
medidas com a rede de atendimento ao adolescente autor de ato infracional, por meio
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da construção de uma unidade socioeducativa de internação com capacidade para
atender 80 adolescentes do sexo masculino. Após a indicação do terreno, a Secretaria
de Defesa Social e o Departamento de Obras Públicas realizam a vistoria no terreno,
a  fim  de  analisar  a  sua  adequação.  Aprovada  a  área,  verifica-se  o  caráter  da
propriedade do terreno.  Cada propriedade seja  do  Poder  Público Municipal  ou  de
outro, o início da construção fica condicionado à publicação, por parte da Câmara de
Vereadores,  de  Lei  que  autorize  o  município  a  proceder  a  doação  do  terreno  ao
Estado. Caso seja de propriedade particular, o inicio da construção é condicionado à
doação formal da área para o Estado. O prazo para execução determinado é de 810
dias, com os seguintes marcos: Definição do terreno (90 dias), elaboração e validação
do  projeto  executivo  (135  dias),  licitação  (45  dias)  e  construção  (540  dias).
Cronograma:  Inicio  do  processo  em  Jan/2013  com  a  definição  do  terreno
(levantamento,  vistoria  (SEDS/DEOP),  publicação de lei  de doação..  A conselheira
Rita Ferreira Alves se manifestou falando da importância da continuidade das visitas a
todos  os  centros  socioeducativos,  especialmente  as  unidades  que  passam  por
reformas.  Na  oportunidade  solicitou  ao  conselheiro  Ricardo  Augusto  Zadra  que
informasse  se  o  plano  a  ser  aprovado  pelo  CEDCA dos  centros  de  internação,
cumpririam  na  totalidade  a  resolução  do  CEDCA,  visto  que  após  aprovados  e
construídos  ficaria  inviável  a  modificação  dos  mesmos,  já  que  não  tínhamos  a
metragem  dos  dormitórios  que  estavam  sendo  construído  também    que  fosse
acompanhada  a questão de liberação de cota orçamentária destinada às viagens dos
conselheiros  para  este  fim.  Ressaltou  o  empenho  e  o  interesse  conselheiro,  que
sempre  está  disposto  a  colaborar.  Ricardo  Zadra  agradeceu  e  se  prontificou  a
acompanhar a questão do recursos destinados ao CEDCA/MG para 2014 destinado
às  visitas.  Já  discutidos  todos  os  assuntos  em  pauta  e  caminhando  para  os
encaminhamentos,  foram  listadas  pelos  conselheiros,  todas  as  propostas
consensualizadas nesta plenária regionalizada no município de Ipatinga para a região
do Vale do Aço. São as que se segue para aprovação do Plenário: 1.  Parabenizar o
Conselho Estadual pela iniciativa de realização das plenárias regionalizadas. Envio de
ofício a todos os parceiros e atores sociais do município de Ipatinga e região do Vale
do Aço, envolvidos direta e indiretamente na realização desta plenária regionalizada; 2
- Dar continuidade as plenárias regionalizadas no ano de 2014  (com destaque para
previsão no orçamento do Estado para o custeio das plenárias regionalizadas); 3 -
Reafirmar que o Centro de Internação de Açucena funcionará somente até a abertura
do Centro Socioeducativo de Ipatinga; 4- Realizar visita no centro de Ipatinga no dia
29 de novembro; 5- Realizar visita no terreno da construção do Centro de Internação
de Santana do Paraíso; 6- Realizar visita no Centro de Internação de Santana do
Paraíso no mês de dezembro; 7- Realizar visita no Centro de Cariacica; 8- Realizar
visita  no ano de 2014 em todos os centros de internação do Estado e verificar  o
cumprimento do PIA (Plano Individual de Atendimento); 9- Reafirmar que o Centro de
Ipatinga funcionará somente até a construção do Centro de Santana do Paraíso; 10-
Reafirmar que será mantido pelo Estado a Construção do Centro de Internação de
Santana do Paraíso; 11- O CEDCA/MG encaminhar ofício à empresa CENIBRA para
que possa se pronunciar “informando que manterá a intenção de doação do terreno,
até  a  finalização de todo o processo de construção do Centro  de Internação;  12-
Encaminhar  ofício  para  o  CAOJ/MG  (Centro  Atendimento  Operacional  das
Promotorias  em  Minas  Gerais,  solicitando  que  o  Juiz  da  Comarca  de  Ipatinga,
encaminhe os adolescentes para cumprimento de medida socioeducativa em meio
aberto. 13. Envio de e-mail a todos os deputados estaduais, especialmente aqueles da
região  dando  ciência  do  Manifesto  do  CEDCA/MG  em  repúdio  a  redução  da
maioridade penal, e reafirmando a posição do CEDCA/MG ratificada nesta plenária
regionalizada em Ipatinga. Envio também de cópia da Resolução nº160 de 18/11/2013
do CONANDA que aprova o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, cabendo
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aos estados e municípios elaborarem seus planos municipais, com base nas diretrizes
estabelecidas no plano nacional. 14. Visita dos conselheiros da região e demais atores
sociais do Vale do Aço aos deputados que representam esta região reafirmando a
posição do CEDCA/MG contrária a redução da maioridade penal.  Sobre o item 09
Ananias Neves Ferreira destacou a necessidade de não atrelarmos o funcionamento
do  centro  de Ipatinga à construção do centro  de  Santana do Paraíso.  Afirmou a
necessidade  de  deixar  esta  avaliação  para  época.  As  demais  propostas
supramencionados foram colocadas em votação e aprovadas pela unanimidade dos
conselheiros presentes. Ananias Neves Ferreira avaliou os trabalhos como produtivos
e  desejou  que  as  propostas  ora  aprovadas  sejam  cumpridas.  Que  se  efetive  a
promessa  de  que  a  unidade  de  Açucena,  com adolescentes  em cumprimento  de
medida  privativa,  funcione  somente  enquanto  aguarda  a  inauguração  do  centro
socioeducativo  em  Ipatinga.  Agradeceu  a  presença  de  todos  e  reassumiu  o
compromisso  de  levar  o  Conselho  Estadual  ao  encontro  dos  municípios.  Ananias
Neves Ferreira, em exercício presidência dos trabalhos de mesa, verificando que mais
nada havia a tratar nem a deliberar, declarou encerrada a sessão extraordinária às
17h e 45min,  da qual,  eu Ana Rita  Lopes Pereira  lavrei  a presente ata que após
aprovação  é  assinada  por  todos  os  Conselheiros  presentes,  na  forma  e  termos
regimentais.  

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

5


	
	CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS
	DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
	DE MINAS GERAIS

