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CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE MINAS GERAIS 

Ata nº 315 da Sessão Plenária Extraordinária do Conselho Estadual dos Direitos da 1 

Criança e do Adolescente - CEDCA/MG, realizada aos vinte dias do mês de outubro 2 

do ano de 2015, em sua sede localizada na Casa de Direitos Humanos, à Avenida 3 

Amazonas, 558 - 7º andar - Centro - Belo Horizonte com início às 13:30h.  O 4 

Conselheira e Vice Presidente Eliane Quaresma procedeu a chamada dos 5 

conselheiros para verificação do quorum. Conselheiros representantes 6 

governamentais: Eliane Quaresma Caldeira de Araújo (Titular - Subsecretaria de 7 

Direitos Humanos – SEDESE), Dênio Sebastião Martins de Carvalho (Titular – Policia 8 

Militar de Minas Gerais), Giselle da Silva Cyrillo (Titular – Secretaria de Estado de 9 

Defesa Social), Deputado Paulo Lamac (Suplente – Assembleia Legislativa de Minas 10 

Gerais).  Conselheiros da Sociedade civil: foi registrada a presença dos seguintes 11 

membros: Hudson Roberto Lino (ABA – Associação Beneficente Ágape), Ananias 12 

Neves Ferreira (Centro de Voluntariado ao Menor CEVAM), Rita Ferreira da Silva 13 

Alves (Associação Instituto Solidário Comunitário Assistencial),  Silvia Cristina Santos 14 

Batista (Associação 4 de Agosto – Associação Mobilizadora de Ações e Resgate a 15 

Cidadania de Crianças e Itinerantes), Petrúcia de Melo Andrade (Convenção Batista 16 

Mineira), Raymundo Rabelo Mesquita (Inspetoria São João Bosco – ISJB), Maria de 17 

Fátima Mayrinck Brito,  Ivan Ferreira da Silva ( Kinder Not Hilfe-KNH Brasil). Cleide 18 

Maria da Cruz (AMR – Associação Mineira de Reabilitação), Claudinei Santos Lima 19 

(Suplente - Axé Criança); João Alves Crisóstomo (Associação Pingo de Luz), Carlos 20 

Roberto Beto da Silva (ADEFOM),  Érika Wendy Nunes (Fundação Benjamim 21 

Guimarães / Hospital da Baleia). Justificativas. Foram justificadas as seguintes 22 

ausências: Sociedade Civil: José Ismar da Costa (Sindicato das Instituições 23 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de Minas Gerais - SINIBREF/MG), 24 

Maria Margareth Pereira (Providência Nossa Senhora da Conceição), Eny Lauriano 25 

Silva Araújo (Suplente - Pastoral do Menor Regional Leste II - CNBB); Rodrigo 26 

Martins Antônio (Suplente - Fundação CDL). Ausentes:  Conselheiros representantes 27 

governamentais: Vânia Lúcia de Almeida (Titular - Secretaria de Estado da 28 

Educação),Ricardo Augusto Zadra (Titular – Secretaria de Estado de Fazenda), 29 

Adriana Alves de Almeida (Titular - Secretaria de Estado de Saúde), Rejane Alves 30 

(Suplente - Secretaria de Estado da Saúde), Deputado Fabio Cherem (Titular -  31 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais), Capitão  Ricardo Luiz Amorim Gontijo 32 

Foureaux (Suplente: Polícia Militar de Minas Gerais), Mirella Vasconcelos Ferreira 33 

Barbosa (Suplente – Subsecretaria de Direitos Humanos, Participação Social e 34 

Cidadania - SEDPAC), Iara Félix Viana (Suplente – Secretaria de Estado de 35 

Educação),  Lígia Maria Alves Pereira (Titular – Secretaria de Estado de 36 

Planejamento e Gestão), Elisa Borges Moreira (Suplente - Secretaria de Estado de 37 

Planejamento e Gestão), Maria Auxiliadora Salles Gonçalves (Suplente: Secretaria de 38 

Estado de Fazenda de Minas Gerais), Elisabeth Terezinha de Oliveira Dinardo Abreu 39 

(Titular - Polícia Civil/MG), Andréa Aparecida Alves Cunha Soares ( Suplente: DEPCA 40 



 

– Polícia Civil de Minas Gerais),. Convidados: Alida Costa e Carolina Assad 41 

(Assessoria do Deputado Paulo Lamac), José Francisco da Silva (Chefe de Gabinete 42 

da SEDPAC), Nilmário de Miranda (SEDPAC – Secretário de Estado de Direitos 43 

Humanos, Participação Social e Cidadania), Cassia Vieira de Melo (Frente de Defesa 44 

DCA)Carolina Assad . Após a chamada dos conselheiros foram empossadas as 45 

conselheiras: Alessandra Martins (Titular – SEDESE) Célia Nahas (Titular – SEDPAC)  46 

e Elisa Borges Moreira  (Suplente SEPLAG). Verificada a existência de quorum 47 

regimental, foi declarada aberta a Sessão. Inicialmente procedeu-se a posse dos 48 

conselheiros  recém nomeados. Celia Carvalho Nahas toma posse como suplente em 49 

substituição a Alessandra Martins pela SUBDH/SEDESE. Alessandra Martins toma 50 

posse titular da SUBDH/SEDESE.  Elisa Borges toma posse como representante da 51 

SEPLAG. Os atos são todos referendados pelo Sr. Secretário de Estado Nilmário 52 

Miranda, presente na sessão. O Presidente convida o conselheiro Carlos Roberto 53 

Beto da Silva para compor a mesa em substituição ao conselheiro José Ismar. 54 

Registrada a presença da conselheira Giselle Cyrillo. O Presidente agradece e dá as 55 

boas vindas aos conselheiros empossados. Com a palavra o secretário Nilmário 56 

Miranda. O secretário inicialmente informa sobre a transferência da Delegacia de 57 

Mulheres da Casa de Direitos Humanos para local mais adequado, já que na CDH 58 

não é possível o acautelamento de presos.  Em seguida manifesta suas perspectivas 59 

sobre a realização das conferencias de direitos humanos. A Conferência de 60 

Juventude foi organizada por comissão especial, com participação da juventude rural,  61 

já que não há conselho em funcionamento. A Conferência contou com um número de 62 

quase 1000 participantes. Em seguida foi realizada a  Conferencia da Pessoa Idosa. 63 

Houve pouca participação, posto que os municípios não garantissem a presença dos 64 

delegados. A Conferência LGBT foi realizada no ultimo fim de semana, com altíssima 65 

mobilização, comparticipação da Daniela Mercury. A Conferência da Criança e do 66 

Adolescente superou nossas expectativas nos municípios e teremos agora a etapa 67 

estadual. E seguida, ainda será realizada a Conferencia da pessoa Com Deficiência e 68 

por fim, a de Direitos Humanos. A igualdade racial não fará conferência., mas foram 69 

realizados eventos de caráter estadual para marcar a retomada das atividades 70 

desses conselhos. Em seguida, o secretário fala sobre a criação do COMITRAT – 71 

Comitê Mineiro para os emigrantes refugiados, apátridas, pessoas vitimas do trafico 72 

de pessoas e trabalho escravo e também criado o Comitê Intergestor da População 73 

de rua, além da política indigenista defendida pela SEDPAC. O secretário falou 74 

também dos recordes históricos de participação nas conferencias de assistencia 75 

social, saúde, educação e criança e adolescente. O secretário destaca as 76 

Conferências como lugar nobre da Participação social. Registra neste momento a 77 

chegada do deputado Paulo Lamac. O secretário fala da descentralização do Estado 78 

por meio dos Foruns Regionais de Governo e da implementação dos Centros de 79 

Referência em Direitos Humanos nestas regiões. O secretário também fala da eleição 80 

unificada de conselheiros tutelares, registrando o sucesso do processo. Registra 81 

ainda o desafio do Forum Interconselhos. A respeito das pendências: recomposição 82 

do quadro da secretaria executiva, carro do CEDCA, diárias para viagens ao 83 

CONANDA e demais diárias, relação entre a instância deliberativa autônoma e o 84 

executivo, o secretário informa a presença do Chefe de Gabinete José Francisco, 85 

que responderá sobre tais assuntos, mas chama a atenção para o fato de que a  86 



 

democracia processa os conflitos, não os nega, e propõe discutir os problemas sem 87 

escondê-los, sem atropelá-los. Dr. Ananias Neves se manifesta dizendo que se  88 

alegra com a presença e com a manifestação do secretário. Esclarece que a plenária 89 

solicitou a presença do secretário, sobretudo em virtude de manifestação anterior 90 

sobre a necessidade de homologação dos atos do conselho e sobre risco de 91 

publicação de extratos das decisões normativas do CEDCA. Esclarece ainda que a 92 

respeito do expediente que envolve a morte de um adolescente, informando que o 93 

CEDCA avaliou que se trata de matéria especifica da própria secretária.  O 94 

Presidente chama a atenção para a sobrecarga da secretaria executiva e manifesta 95 

preocupação sobre o orçamento para 2016, ficando difícil dimensionar as 96 

perspectivas futuras. O Chefe de Gabinete Dr. José Francisco,  retorna a respeito das 97 

pendências, esclarecendo quanto ao expediente sobre a morte do adolescente a 98 

SEDPAC fez os contatos com o Comando Geral da PMMG. Mas Dr. Ananias Neves 99 

reitera que o CEDCA não tem a missão de acompanhar estes casos, como órgão de 100 

ponta, mas que trata, mesmo com limitações, de suas atribuições em nível mais 101 

amplo. Para o Presidente, o Diálogo sobre as questões fundamentais para a infância 102 

precisa acontecer, mas que o Estado até agora não está atento a isto. Ivan Ferreira 103 

questiona qual será a resposta efetiva, funcional e prioritária para uma Conferência 104 

que vai tratar de fortalecimento dos conselhos de direitos da criança e do adolescente 105 

e alerta para a necessidade de uma demonstração efetiva do que estamos pautando 106 

no Estado como prioridade absoluta para crianças e adolescentes. Para Beto Hudson 107 

o estado de Minas Gerais não está cumprindo o dever de casa. Como este é o inicio 108 

de uma caminhada precisamos estar alertas todo o tempo. Por exemplo, o CEDCA 109 

não discutiu em momento nenhum o ciclo orçamentário. Pretendemos autonomia 110 

politica, financeira e administrativa mas não temos espaço para discutir este 111 

fortalecimento. A proposta orçamentária do governo sequer foi trazida ao CEDCA. Dr. 112 

José Francisco esclarece que outras respostas pontuais poderão ser dadas e 113 

encaminhadas pela conselheira recém empossada Celia Nahas. A plenária passa a 114 

votação de Pedido de Retirada 11/2013 da Fundação Benjamim Guimaraes– 115 

Conforto no Hospital – Com Pareceres favoráveis da COF e CPP. Dr. Ananias Neves 116 

passa a emitir parecer oral ao projeto pela CLN: contendo os dois pareceres 117 

favoráveis, atende também os pressupostos documental e formal. Em função destes 118 

fundamentos somos de parecer favorável. Em votação, os pareceres em conjunto, 119 

das tres comissões deferindo o pedido de retirada.  Projeto da Associação João XXIII. 120 

Dr. Ananias adia para a próxima plenária a apreciação este projeto que exige um 121 

estudo mais aprofundado da questão. Projeto da Ordem Religiosa das Escolas Pias . 122 

Este projeto também fica adiado para a próxima plenária. Em seguida, passa-se as 123 

discussões sobre algumas questões sobre a conferencia: a)  falta de documento. O 124 

CEDCA não se responsabilizará por hospedagens sem documento de identidade. B) 125 

O quorum para aprovação do Regimento da Conferencia será o de maioria simples. . 126 

Em votação, foram aprovadas as duas normativas sem votos contrários nem 127 

abstenções. O Credenciamento somente poderá ser feito no dia 21. O Presidente 128 

agradecendo a presença de todos declarou suspensa a sessão, esclarecendo que 129 

poderão seus representantes se reunirem a qualquer momento durante a 130 

conferencia. 131 


