
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE MINAS GERAIS - CEDCA/MG 

Ata da 3393 Sessão Plenária Extraordinária do Cedca/MG de 15/03/2017 

1 Ata da tricentésima trigésima nona reunião da Sessão Plenária Extraordinária do Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais - CEDCA/MG, realizada 

aos quinze dias mês de março de dois mile dezessete, em sua sede, localizada na Casa de 3 

Direitos Humana, à Avenida Amazonas, quinhentos e cinquenta e oito, sétimo andar, bairro 4 

Centro, município de Belo Horizonte, Minas Gerais. A reunião iniciou-se às catorze horas e 

6 trinta minutos. O Servidor Estadual, Alexandre Norberto Canuto Franco, exercendo a função 

7 de Secretário-Executivo da reunião do CEDCA/MG, procedeu à chamada dos conselheiros 

para 0 verificação do quórum. Estavam presentes os seguintes representantes 8 

9 governamentais, titulares: Célia Carvalho Nahas (Presidenta do CEDCA/MG), representando 

10 a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Sociale Cidadania (SEDPAC). 

11 Estavam presentes os seguintes representantes governamentais, suplentes: Diana Furtado 

Assis do Carmo, representando a Secretaria de Estado da Saúde (SES); Maria Auxiliadora 

13 Sales Gonçalves, representando a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), Erica Alvarenga de 

14 Resende Bastos, representando a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Estavam presentes os

seguintes representantes da sociedade civil, titulares: Genilson Ferreira de Almeida, 15 

16 representando a Associação do Amor (AA); Carlos Roberto Beto da Silva (Secretário-Geral do 

17 CEDCA/MG), representando a Associação de Deficientes do Oeste de Minas (ADEFOM), Silvia 

18 Cristina Silva Santos Batista (Vice-Presidenta do CEDCA/MG), representando a Associação
19 Lápis de Cor (ALC); João Alves Crisóstomo, representando Associação Pingo de Luz (APL); 

20 Maria de Fatima Mayrinck Brito, representando a Associação Amigos do Bugre (AAB). Não 

21 estavam presentes representantes da sociedade civil, suplentes. Os seguintes 
22 representantes governamentais, tes, assumiram a titularidade, para a reunião: Diana 

23 Furtado Assis do Carmo, representando a Secretaria de Estado da Saúde (SES); Maria 

24 Auxiliadora Sales Gonçalves, representando a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), Erica 

25 Alvarenga de Resende Bastos, representando a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Os 

26 seguintes convidados estavam presentes: Regina Helena Cunha Mendes, da Associação 

27 Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte (ASSPROM); Hélio Tamorim, do Fórum 

28 Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares; Professor Moisés Barbosa, do Fórum de 

29 Enfrentamento de Violência Sexual Contra a Criança e o Adolescente de Minas Gerais 

30 (FEVCAMG); Evanezio, técnico da Coordenadoria Especial de Politica para o ldoso de Minas 

31 Gerais; Dilson, coordenador da Coordenadoria Especial de Politica para o ldoso de Minas 
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32 Gerais; Thiago, do Projeto Participa.MG, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 
33 Participação Social e Cidadania de Minas Gerais (SEDPAC); Sérgio, da Assessoria de 

34 Planejamento da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania 
35 de Minas Gerais (SEDPAC); íria Melo, palestrante convidada da Secretaria de Estado de 

36 Governo de Minas Gerais (SEGOV); Ester, professora da Rede Municipal de Educação Infantil 
37 Sheila, como cidad�. Constatados os registros e o quórum regimental de nove conselheiros 
38 votantes, sendo quatro governamentais e cinco da sociedade civil, passou-se ao item ( 
39 ertura e aprovação da pauta. A pauta foi lida e aprovada por aclamação. (Um) 
40 Apresentação do novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e 

41 Suas implicações para novos projetos. A Presidenta solicitou à convidada íria Melo (SEGOV) 
42 a iniciar suà apresentação. Iria Melo (SEGOV) forneceu, como visão geral, a contextualização 
43 da Lei Federal número treze mil e dezenove de dois mil e catorze e do Decreto Estadual 

44 numero quarenta e sete mil, cento e trinta e dois, de dois mil e dezessete, que tratam do 

45 novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), com os seguintes 

46 subtemas: (a) Novo Regime Jurídico; (b) Novos Instruméntos Jurídicos; (b.um.) Termo de 

Fomento; (b.dois.) Termo de Colaboração; (b.tres,) Acordo de Cooperação; (c) Nova Lógica de 47 

48 Parcerias: (c.um.) Instâncias de Monitoramento e Avaliação; (c.dois.) Gestor da Parceria; 

49 (c.trés.) Foco em Resultados; (d) Inspiração no modelo de parcerias com osCIPS; (e) 

50 Prestação de Contas. Após a exposição, a Presidenta abriu espaço para perguntas dos 

conselheiros. O Secretário-Geral perguntou se havia algum material por escrito para 51 

52 consulta, ao que foi respondido pela palestrante que podem ser consultados os materiais no 

53 site http://www.sigconsaida.mg.gov.br/parcerias/mrosc e que há modelos e manuais no site 

54 do governo federal http://www.participa.br/osc. Ela informou, ainda, que o material 

apresentado ficará disponíivel à Secretaria Executiva do CEDCA/MG, A Presidenta solicitg 

para se discutir mais sobre o papel do gestor, dada sua importância. A Presidenta informo 

55 

56

57 ainda, que o CEDCA/MG já tem plano trabalho e projeto descritivo, que usa em seus editais, 

58 
mas que há uma defasagem entre o modelo do Conselho e o modelo do MROSC. Outra 

59 questão levantada foi se os projetos que estão parados no CEDCA/MG precisam de 

60 readequação. A Presidenta também perguntou quanto às retiradas parciais no caso de 

61 projetos que captaram somente parte do valor. Em resposta, foi informada que devem ser 

feitos projetos modulares, com a aprovação sucessiva de cada etapa ou módulo. Foi 

62 
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perguntado sobre a possibilidade do dirigente da entidade receber pelo projeto e a resposla 64 
O Que sim, desde que ele participe da gestão do projeto. A nova legislação, nesse sentido, 65 Dusca exigir que as entidades aprimorem-se mais e busca remunerar protiSSionais 66 
ELeSdiOS, como advogados, psicólogos, terapeutas etc. O Secretário-Geral informou que 

67 ha normativo do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) 
68 que impede gastos com construção e reforma, e perguntou se há modificações com o novo 

69 marco. Em resposta, foi informado que há uma orientação do CONANDA, mas que o Decreto 
70 Estadual, que é um normativo superior em termos de hierarquia das normas, autorizaa 
71 construção e a reforma, e reforçou a resposta da pergunta anterior, afirmando que não há 

72 legislação brasileira que proíba a remuneração de dirigentes. A Presidenta agradeceu a 

73 exposição de íria (SEGOV) e de Sérgio (SEDPAC), e procedeu ao item (Dois) da pauta, 
74 Apresentação da Rede Participa.MG, pela Subsecretaria de Participação Social (SUBPAS) da 

75 SEDPAC. A Presidenta chamou o Sr. Daniel Perini (SEDPAC), que havia chegado, para proceder 
76 à exposição. Daniel (SEDPAC), apresentou a Rede Participa.MG que pode ser acessada pelo 
77 link http://www.participa.mg.gov.br/. Segundo ele, a rede possibilita a criação de grupos ou 

78 comunidades transversais que garantem a multiplicidades de atores para um debate amplo, 

79 profundo e qualificado. A Rede Participa.MG é um meio de promover o engajamento da 

80 sociedade e de fortalecer a democracia no Estado. A Rede Participa.MG pode aperfeiçoar os 

81 Fóruns Regionais de Governo e os Conselhos de Politicas Públicas, pois é uma ferramenta 

que promove a integração entre conselhos por meio de duas ferramentas: (a) Perfis pessoais; 82 

83 e (b) Comunidades. Daniel (SEDPAC) solitou à Presidenta a lista de todos os Conselheiros, 

para aprová-los na Rede Participa.MG. Após a exposição, a Presidenta abriu espaço para 84 

85 perguntas dos conselheiros. Alexandre (SEDPAC-CEDCA/MG) perguntou se há a possibilidade 

de reunioes online, ao que obteve resposta positiva, pois há uma ferramenta que permite 86 

87 realizar videoconferências com dois participantes e audioconferências com mais de dois 

88 participantes. A Presidenta perguntou se pode ser criado um grupo de discussão do 

CEDCA/MG, dentro do Participa.MG, para tratar do MROSC, em que sejam postadas 89 

90 
questões para resposta posterior, como ocorre na rede social Facebook. Daniel (SEDPAC) 

91 respondeu positivamente, desde que seja em conversa de grupo, mas ainda não hà a 

92 ferramenta "sala de reuniões" na referida Rede, que ainda está iniciando. Juliana Chiari 

93 
(SEDPAC/DACOC) perguntou se os Secretários Executivos dos Conselhos seriam os( 
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94 responsáveis pelos grupos criados, ao que Daniel (SEDPAC) respondeu que o criador de cada 
95 grupo será seu administrador. Juliana (SEDPAC?DACOC) perguntou, ainda, se haverá 
96 capacitação para uso do Participa.MG, ao que Daniel (SEDPAC) informou que haverá, sim, via 

97 video e que poderá realizar mais apresentaçöes, caso necessário. A Presidenta pediu para 
98 que os Conselheiros façam seu cadastro na Rede Participa.MG, pelo link informado, e pediu 
99 aos coordenadores de comissões para que criem seus respectivos grupos no Participa.MG. A 

100 Presidenta, verificando que nada mais havia a se tratar e a deliberar, declarou encerradaa 

101 sessão plenária, da qual foi lavrada a presente ata, que será assinada pelos conselheiros, 
102 na formae termos regimentais. Belo Horizonte, quinze de março do ano de dois mil e 

103 dezessete. Presentes: 

Representantes Governo órgão/Entidade 

SEDPAC Cho o Célia Carvalho Nahas 

Diana Furtado Assis do Carmo SES 
auolMCoru 

Maria Auxiliadora Sales Gonçalves SEF 

Erica Alvarenga de Resende Bastos PCMG 

Representantes Sociedade civil Entidade 

Genilson Ferreira de Almeida AA 

Carlos Roberto Beto da Silva ADEFOM 

Silvia Cristina Silva Santos Batista ALC 

João Alves Crisóstomo APL 

Maria de Fatima Mayrinck Brito AAB 
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