
CONSELH0 ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE MINAS GERAIS- CEDCA/MG 

Ata da 342 Sessäo Plenárla Ordinária do Cedea/MG, de 20/04/2017 

1Ata da tricentésima quadragésima segunda reuniäo da Sessäo Plenária Ordinária do 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente CEDCA/MG, realizada aos vinte 2 

3dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, realizada aos dezesseis dias do mês de 

4 março de dois mil e dezessete, em sua sede, localizada na Casa de Direitos Humana, à 

Avenida Amazonas, quinhentos e cinquenta e oito, sétimo andar, bairro Centro, municipio de 

6 Belo Horizonte, Minas Gerais. A reunião teve inicio às nove horas, com previsão de término 

para as dezoito horas. 0 servidor Alexandre Canuto, exercendo a função de Secretário 

Executivo, procedeu à chamada dos conselheiros para (U verificaç�o de quórum. Estavam 8 

9 presentes os seguintes representantes governamentais, titulares: Célia Carvalho Nahas 

10 (Presidenta do CEDCA/MG), representando a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 

11 Participação Social e Cidadania (SEDPAC); Roberta Souto Faria, representando a Secretaria de 

12 Estado da Saúde (SES); Ricardo Augusto Zadra, representando a Secretaria de Estado da 

13 Fazenda (SEF); Vladimir Alessandro Soares, representando a. Polícia Civil de Minas Gerais 

14 (PCMG); Cap. PM Ricardo Luiz Amorim Gontijo Foureaux, representando a Polícia Militar de 

15 Minas Gerais (PMMG). Estavam presentes os seguintes representantes governamentais, 
16 suplentes: Ricardo Teixeira Silva Júnior, representando a Secretaria de Estado de Direitos 

17 Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC); Alessandra Martins, representando 

18 Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE); Poliana de Souza Vieira 

19 Leal, representando a Secretaria de Estado de Educação (SEE); Maria Auxiliadora Salles 

Gonçalves, representando a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF}; Cap. PM Nathalia Batista 20 

21 Ramos, representando a Policia Militar de Minas Gerais (PMMG). Estavam presentes os 

22 seguintes representantes da sociedade civil, titulares: Cleibson Ferreira Sá, representante da 

23 Casa de Arte e Inclusão Social (CAIS); Carlos Roberto Beto da Silva (Secretário Geral do 
24 CEDCA/MG), representando a Associação de Deficientes do Oeste de Minas (ADEFOM); Silvia 
25 Cristina Silva Santos Batista (Vice-Presidente do CEDCA/MG), representando a Associação 
26 Lápis de Cor (ALC); João Alves Crisóstomo, representando a Associação Pingo de Luz (APL); 
27 Maria de Fatima Mayrinck Brito, representando a Associação Amigos do Bugre (AAB); Dènia 

28 Damiane de Carvalho, representando a Associação Quatro de Agosto (A4A). Estavam 

29 presentes os seguintes representantes da sociedade civil, suplentes: Rodrigo Martins 

30 Antônio, representando a Fundação CDL Pró-Criança (FCDL); Antônio Marcos Ferreira, 
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31 representando a Fundação Sara Albuquerque Costa (FSAC). Os seguintes representantes 

32 governamentais, suplentes, assumiram a titularidade para a reunião: Alessandra Martins, 

33 representando a Secretaria de. Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE): 

34 Poliana de Souza Vieira Leal, representando a Secretaria de Estado de Educação (SEE). Os 

35 seguintes representantes da sociedade civil, suplentes, assumiram a titularidade para a 

36 reunião: Rodrigo Martins Antônio, representando a Fundação CDL Pró-Criança (FCDL); 

37 Antonio Marcos Ferreira, representando a Fundação Sara Albuquerque Costa (FSAC); Petrúcia 

38 Melo Andrade; representando a Convenção Batista Mineira (CBM). Os seguintes convidados 

39 estavam presentes: Regina Helena Cunha Mendes, da Associação Profissionalizante do 

40 Menor de Belo Horizonte (ASSPROM); Dra. Paola B. Lopes, do Centro de Apoio Operacional 

41 de Direitos Humanos do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG\CAODH). Seguindoa 

42 ordem do dia, não houve (l) posse de conselheiros, por não haverem novos conselheiros a 

43 tomarem posse. Seguindo o Regimento Interno do CEDCA/MG, foram lidas as (lI) 

justificativas de ausência dos conselheiros, tendo sido aprovadas as seguintes justificativas, 44 

por doze votos a favor, nenhum voto contra e duas abstenções: Régis Aparecido Andrade 45 

Spindola, titular, da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE); 46 

Giselle da Siiva Cyrillo, titular, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP); Ligia 47 

48 Maria Alves Pereira, titula, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG); 

49 Deputado Celinho do Sinttrocel, titular, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

50 (ALMG); Bernardino Soares de Oliveira, suplente, da Secretaria de Estado de Segurança 

S1 Pública (SESP); Poliana de Souza Vieira Leal, suplente, da Secretaria de Estado de Educação 
52 (SEE); Adriana Machado Cardoso Rodrigues, suplente, da Secretaria de Estado de 

53 Planejamento e Gestão (SEPLAG); Rita Ferreira da Silva Alves, titular, dà Associação Arco Iris 

54 (AAI); Hudson Roberto Lino, suplente, da Associação Beneficente Ágape (ABA); Fernanda 

55 Mara Carvalho de Matos, suplente, da Rede Cidad� (RC); Raimundo Rabelo de Mesquita, 
56 suplente, da inspetoria São João Bosco (ISJB); Petrúcia Melo Andrade, suplente, da 

57 Convenção Batista Mineira (CBM). Constatados os registros e o quórum regimental dex 
58 quinze conselheiros votantes, sendo sete governamentais e oito da sociedade civil, passour 
59 se ao item (V) leiturae aprovação da pauta. A Presidenta propôs a continuação da pauta da\ 
60 reunião da Sessão Plenária Extraordinária, iniciada ontem, visto que não foi totalmente 
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61 esgotada. A Vice-Presidente sugeriu o agendamento de reunião, no dia vinte e cinco de maio 

62 próximo, entre a Diretoria Executiva e o Secretário da SEDPAC, Nilmário Miranda, com a 

presença de representantes da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (AGE) e do 
63 

64 Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), para tratar das pendências de nomeações de 

65 conselheiros. O Conselheiro Cleibson (CAIS) solicitou retorno sobre o item dois da pauta, ao 

66 qual a Vice-Presidente informou que estava aguardando resposta sobre diligência para 

67 manifestar sobre oitem. O Secretário Geral informou que o Conselheiro Ricardo (SEF) 

68 poderia esclarecer melhor sobre a questão que originou a diligência, que seria a explicação 

sobre extratos do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA), e que isso não seria motivo para 
69 

70 travar a aprovação dos planos. A Conselheira Fernanda (RC) chegou e continuou como 

Suplente. A Presidenta solicitou para que o item dois da pauta de hoje, relativo à "Leitura, 
71 

discussão e aprovação do Plano de Aplicação do CEDCA/MG", não fosse retirado da, pauta e 

72 
decidiu-se 

pediu para que ocorresse discussão sobre o mesmo. A pauta foi para votação 73 

74 pela retomada à pauta da Sessão Plenária Extraordinária, do dia anterior e pela 

75 
manutenção da pauta da Sessão Plenária Ordinária, esta última com o item dois mantido, 

76 por catorze votos favoráveis, nenhum voto contra, e uma abstenção. Retomando a pauta da 

Sessão Plenária Extraordinária, do dia anterior, passou-se à apresentacão de relatório da 77 

Comissão_de Politicas Públicas (CPP) pelo Conselheiro Antônio Marcos (FSAC) 

Encaminhamento: conforme parecer da CPP, a Secretaria Executiva deve encaminhar para 

78 

79 

todos os conselheiros a proposta da minuta de revisão da Resolução CEDCA/MG número 80 

81 cinquenta e seis de dois mil e doze, que dispõe sobre os parâmetros para o funcionamento 

82 das entidades de acolhimento institucional e familiar da criança e do adolescente no Estado 

83 de Minas Gerais e dá outras providências, para que os conselheiros se manifestem com suas 

84 contribuições até a próxinma Sessäo Plenária Ordinária (vinte e cinco de maio). A Secretaria 

Executiva do CEDCA/MG deve, ainda, contatar a Secretaria Executiva do Conselho Estadual 85 

86 da Assisténcia Social de Minas Gerais (CEAS/MG), para agendamento de reunião conjunta 

87 em junho, coincidente com as reuniöes do CEDCA/MG no mesmo mês, para tratar da 

88 revisão da referida Resolução e para tratar do Plano de Convivência Familiare Comunitária. 

Passou-se à apresentaç�o de relatório da Comissão de Apoio aos Conselhos Tutelare 89 

90 Conselhos Municipais de Direitos da Criança_e do Adolescente (CAC) pela Presidene 
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CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MINAS GERAIS - CEDCA/MG Ata da 342 Sessão Plenária Ordinária do Cedca/MG de 20/04/2017 91 Coordenadora da CAC, Célia (SEDPAC). Encaminhamentos: definiu-se que seria 92 responsabilidade da Secretaria Executiva encaminhar denúncias recebidas, que devem ser 93 enviadas para o MPMG/CAO, o qual entrará em contato com a comarca competente para 94 que tome as devidas providências, e o MPMG retornará ao CEDCA/MG sobre as providências 95 tomadas. Definiu-se, também, que a CAC fará uma minuta de resolução que revisa a 96 Resolução CEDCA/MG número vinte e sete de dois mil e nove, que dispõe sobre a criação e 97 manutenção da Escola de Conselhos do Estado de Minas Gerais dá outras providências, 
98 para suas considerações, com base no que foi apontado na Plenária, inclusive incluindo, na 
99 minuta, o Grupo Gestor da Escola de Conselhos, para submeter tal minuta à Sessão Plenária 

100 de maio para discussão e aprovação. De acordo com a Coordenadora, Célia (SEDPAC), o 
101 projeto deverá ser devolvido, posteriormente, ao proponente (SEDPAC) para esclarecer as 
102 dúvidas das comissões do CEDCA/MG, e deverá ser encaminhado oficio à AGE e à Assessoria 
103 Juridica da SEDPAC, para auxiliarem nos esclarecimentos. Quanto à adequação às regras do 
104 Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e sobre o uso do FIA, são 
105 problemas para esclarecimento à parte. A Secretaria Executiva deverá solicitar aos 
106 membros da CAC para, entre eles, escolherem algum conselheiro para apresentar a revisão 

107 na Sessão Plenária de maio. Em seguida, passou-se para a apresentação de relatório da 
108 Comissão de Orçamento e Finanças (COE). O Conselheiro Ricardo (SEF) explicou sobre 

109 chancela e autorização da Plenária para uso de recursos do FIA e os membros discutiram 

sobre o projeto do Centro Integrado. Encaminhamentos: Elaborar minuta de Oficio da 110 

111 CEDCA/MG-SE para a SEDPAC\SPGE, solicitando o encaminhamento periódico e mensal do 

112 saldo das contas do FIA; elaborar consulta jurídica à SEDPAC e à SEGOV sobre o 

113 entendimento das mesmas em relação à aplicação ou não do MROSC no FIA. Apresentação 

de relatório da Comissão de Legislação e Normas (CLN). (VI) Retorno de trabalhos da 114 

115 Diretoria Executiva: (a) Chancela para Oficina de Imagens e Hospital da Baleia: Ricardo 

116 (SEF) comentou sobre pedido de ampliação de prazo e pediu a recuperação do projeto para 

117 análise, assim que instituições entregarem os documentos, destacando que na Sessåo 

Plenária de outubro do ano de dois mil e dezesseis, o prazo da chancela foi prorrogado ate a 118 

119 dia vintee nove de abril do ano de dois mil e dezessete. (b) Aprovaç�o do Termo Aditivo 

120 para ampliação de prazo do Centro Integrado. Projeto está no Conselho Municipal dos 
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CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MINAS GERAIS - CEDCA/MG Ata da 342a Sessão Plenária Ordinária do Cedca/MG de 20/04/2017 121 Direitos da Criançae do Adolescente de Belo Horizonte (CMDCA-BH), segundo Conselheira 122 Fernanda (RC), que destacou a urgência de sua execução, o projeto já foi amplamente 123 discutido e teve já sua aprovação por aquele Conselho Municipal. Ainda segundo a mesma, 124 como não há disponibilização de mais recursos, mas só dilação de prazo, acredita ser exagero 125 realizar a revisão do projeto em si. Prorrogação depende da Diretoria Executiva, junto com 126 SEDPAC/ASSPLAN. Encaminhamento: monitorar se houve resposta do Tribunal de Justiça de 127 Minas Gerais (TJMG), em relação ao oficio do CEDCA/MG que solicita informações sobre a 128 metodologia do Centro Integrado. (c) Visita ao Centro Integrado, Foi relatado que foi feito 
convite ao CMDCA-BH para acompanhamento, mas este não pôde comparecer. O Secretário- 

129 

130 Geral informou sobre a visita, que foi acompanhada da Presidenta e pelo Secretário 
131 Executivo, acompanhados pelo Dr. Celso (MPMG). Relatou-se que projeto está na fase de 
132 acabamento e prevê instalações pará oitivas diferenciadas. O CEDCA/MG já oficiou à 
133 coordenação do Centro Integrado sobre a metodologia de seu uso, principalmente no que 
134 tange àoitiva diferenciada, mas ainda não houve retorno. O que existe é uma portaria de 
135 competências da Vara da Infância e da Juventude, mas sem definição de como será tal 

136 processo de escuta. A Sessão foi, então, interrompida. Constatados os registros e o quórum 
137 regimental de onze conselheiros votantes, sendo seis governamentais e cinco da sociedade 

138 civil, foram retomados os trabalhos, ás catorze horas, e passou-se ao item' (d) 
139 Representação do CEDCA/MG na audiência pública de revisão do Estatuto da Criança e do 
140 Adolescente (ECA). A Presidenta informou de seu desconforto quanto à proposição do Fundo 

141 das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da Advocacia-Geral da União (AGU) para 

142 ampliação para oito anos de temp0 máximo de, internação de adolescente. (el 

Representacão do CEDCA/MG no lancamento do Proieto "Rede Cuidar", da Secretaria de 
Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais ISEDESEL Não houve 
definição. Passou-se á etapa de (VI) leitura de informes, conforme segue. la) Nota de 

143 

144 

145 

146 Repúdio, emitida pelo CEDCA/MG, à morte de adolescente no Centro Socioeducativo São 
147 Francisco, em Governador Valadares. A Nota foi publicada no site do CEDCA/MG, mas já, 

ocorreram outras duas mortes no mesmo Centro. A Conselheira Fernanda (RC) contatou a 

Secretaria de Estado de Segurança Püblica de Minas Gerais (SESP), mas teve pouca 

148 

149 

150 
informação qualitativa sobre os fatos. A Presidenta informou que já foi encanminhado ofício 
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151 do CEDCA/MG solicitando esclarecimentos sobre o primeiro óbito, mas ainda não houve 
152 retorno. A mesma informou necessidade de regularização da participação da SESP no 

153 CEDCA/MG, em substituição à antiga Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais 
154 (SEDS). Encaminhamento: cobrar da SUASE, por meio de oficio, as medidas tomadas nos 

155 casos das mortes dentro do Centro Socioeducativo São Francisco de Assis, em Governador 

156 Valadares, encaminhando anexa a Nota de Repúdio do CEDCA/MG. (b) Pendências de 
157 prestação de contas de conselheiros: o servidor, Alexandre Canuto (SEDPAC), no exercício 
158 das funções de Secretário Executivo, informou sobre a necessidade dos conselheiros 

159 atentarem com maior cuidado em relação aos pedidos de diárias e passagens e de sua 

160 respectiva prestação de contas, sob o risco de pendências bloquearem futuras solicitações. 

161 cAvancos dos processos administrativos da Secretaria Executiva: Alexandre Canuto 

162 (SEDPAC) informou sobre as atividades de levantamento e organização de processos, citando 

163 os processos de preparo de reuniðes, de recebimento e retorno a dúvidas e de atendimento 

164 a chamadas telefônicas. O mesmo solicitou, ainda, ao Plenário, para que autorizasse o uso de 

165 um formato resumido de ATA nas reuniðes, ao invés da transcrição das reuniões, sob a 

166 justificativa das dificuldades de entregarem as atas em prazo suficiente para' apreciação do 

167 Plenário. Ficou pactuado que a Ata das Plenárias que ainda faltam para entregar (inclusive 

168 esta) estaräo num formato mais resumido para apreciação e aprovação do Plenário em sua 

próxima Sessão, em maio. (d) Inclusão na pauta de maio, a pedido do Ministério Público de 

Minas Gerais (MPMG): discussão sobre o Centro Psíquico da Adolescência e da Infância 
169 

170 

CEPAI. (UM) Apresentação da reestruturação da Fundacão Caio Martins (FUCAM). Não 
puderam comparecer à reunião. (DOIS) Leitura, discussäo e aprovação do Plano de 

Aplicacão do CEDCA/MG. O plano foi apresentado e discutido, mas não houve deliberação 

171 

172 

173 

174 ou encaminhamentos. (TRES) Aprovacão de resoluções pendentes de retorno da CLN. Não 174 

175 houve deliberação ou encaminhamentos. (QUATRO) Processo de revisão do Regimento 

176 interno do CEDCA/MG. Houve discussão, sem deliberação ou encaminhamentos. (CINCo) 

177 Alteração de datas de reuniões do CEDCA/MG, em virtude das programações 
comemorativas do dia dezoito de maio. As reuniões de maior foram alteradas, p 178 

179 aclamação do plenário, para os dias vinte e quatro e vinte e cinco de maio. (SEIS) Outras 

180 matérias,na forma regimental. Não houve outra matéria para discussão. A Vice 
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181 Presidente, verificando que nada mais havia a se tratar e a deliberar, declarou encerrada a 

182 sessão plenária, da qual foi lavrada a presente ata, que será assinada pelos conselheiros, 
183 na forma e termos regimental. Belo Horizonte, vinte de abril do ano de dois mil e 

184 dezessete. Presentes: 

Representantes Governo Orgão/Entidade 
Célia Carvalho Nahas SEDPAC aos 
Ricardo Teixeira Silva Júnior SEDPAC 

SEDESE LO s Alessandra Martins 

Poliana de Souza Vieira Leal SEE 

Roberta Souto Faria SES Mokull 

SEF l. Ricardo Augusto Zadra 

Maria Auxiliadora Salles Gonçalves SEF 

Vladimir Alessandro Soares PCMG 

Cap. PM Ricardo Luiz Amorim Gontijo Foureaux PMMG 
Cap. PM Nathália Batista Ramos MMG (oÖ mves 

Representantes Sociedade civil Entidade 

Cleibson Ferreira Sá CAIS 

Carlos Roberto Beto da Silva ADEFOM 

Silvia Cristina Silva Santos Batista ALC 

João Alves Crisóstomo APL 

Maria de Fatima Mayrinck Brito AAB 

Dênia Damiane de Carvalho A4A nie0 C 

Rodrigo Martins Antônio FCDL 

Fernanda Mara Carvalho de Matos RC 

Antônio Marcos Ferreira FSAC 
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