
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE MINAS GERAIS - Cedca/MG. 

Ata da 356® Sessão Plenária ordinária do Cedca/MG, de 23/11/2017. 

1 Ata da tricentésima quinquagésima sexta reunião da Sessão Plenária ordinária do Conselho 

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

aos vinte e très dias do mês de novembro de dois mile dezessete, em sua sede, localizada na 

4 Casa de Direitos Humanos, à Avenida Amazonas, quinhentos e cinquenta e oito, sétimo andar, 

bairro Centro, município de Belo Horizonte, Minas Gerais. O servidor Alexandre Canuto, 

exercendo o papel de Secretário Executivo do CEDCA/MG, procedeu à () Verificacão do 6 

guórum. Estavam presentes os seguintes representantes governamentais, titulares: Lücia 

8 Elena Santos, representando a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social 

(SEDESE); Vera Lúcia Rezende Costa, representando a Secretaria de Estado da Educação (SEE} 9 

10 Giselle da Silva Cyrillo (Secretária Geral do CEDCA/MG), representando a Secretaria de Estado 

11 de Segurança Publica (SESP); Ricardo Augusto Zadra, representando a Secretaria de Estado da 

Fazenda (SEF}; Aloisio Daniel Fagundes, representando a Policia Civil de Minas Gerais (PCMG). 12 

Estavam presentes os seguintes representantes governamentais, suplentes: Ricardo Teixeira 13 

14 Silva Junior, representando a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e 

15 Cidadania (SEDPAC). Estavam presentes os seguintes representantes da sociedade civil, 

16 titulares: Jefferson Silva Paulino, representando a Casa de Arte e Inclusão Social (CAIS); Carlos 

17 Roberto Beto da Silva, representando a Associação de Deficientes do Oeste de Minas 
18 (ADEFOM); Silvia Cristina Silva Santos Batista (Presidente do CEDCA/MG), representandoa 

19 Associação Lápis de Cor (ALC); João Alves Crisóstomo, representando a Associação Pingo de Luz 

20 (APL); Rita Ferreira da Silva Alves, representando a Associação Arco-íris (AAI); Edson de Oliveira

21 "Edinho Ferramenta" Cunha, representando da Associação Amigos do Bugre (AAB); Dênia 

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

23 05 seguintes representantes da sociedade civil, suplentes: Miriam Maria José dos Santos, 
24 representando a Inspetoria São João Bosco (ISJB). Estavam presentes os seguintes convidados: 

25 Regina Helena Cunha Mendes, da Associação Profissionalizante do Menor (ASSPROM); Ananias 

26 Neves Ferreira, da FASEMIG. Os seguintes representantes governamentais, suplentes, 
27 assumiram a titularidade para a reuniäo: Ricardo Teixeira Silva Junior, representando a 

28 Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC). Os 

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

30 reunião: Miriam Maria José dos Santos, representando a Inspetoria São Jo�o Bosco (ISJB).

31 Seguindo o Regimento Interno do CEDCA/MG, foram lidas as justificativas de ausência dos 

conselheiros, tendo sido aprovadasas seguintes justificativas de ausência, por aclam�sao do 32 
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33 Plenário: Céelia Carvalho Nahas (Vice-Presidente do CEDCA/M6), da Secretaria de Estado de 

34 Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC); Ana Paula Mendes Carvalho, da 

35 Secretaria de Estado da Saúde (SES); Lorena Luiza Chagas Lemos, da Secretaria de Estado da 

36 Saude; Dep. Celinho do Sinttrocel, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG)}; 

37 Fernanda Mara Carvalho de Matos, da Rede Cidad� (RC); Antônio Marcos Ferreira, da Fundação 

38 Sara Albuquerque Costa (FSAC). Constatados os registros e o quórum regimental de quatorze 
39 conselheiros votantes, sendo seis governamentais e oito da sociedade civil, passou-se a 

40 Aprovaçao da pauta. Após discussões e solicitação de exclusão de item, (1) Leitura e aprovação 
41 das atas e (IV) Posse de conselheiros, a proposta de Pauta ficou da seguinte forma: () 
42 Verificação de quórum; (1) Aprovação da pauta;: (11) Posse de conselheiros (Cancelada); (IV) 

43 Aprovação do calendário de reuniões para dois mil e dezoito; (V) Apresentação da Política 

44 Socioeducativa, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP); (VI) Relato das 

45 Comissões e votação dos pontos para deliberações e encaminhamentos; (A) Comissão de 

46 Apoio aos Conselhos tutelares e Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do 

47 Adolescente (CAC); (B) Comissão de Legislação e Atos Normativos (CLN); (C) Comissão de 

48 Medidas Socioeducativas (CMS); (D) Comissão de Orçamento, Finanças e Fundos da Infância e 

49 da Adolescência de Minas Gerais (COF); (E) Comissão de Políticas Públicas (CPP); (F) Comissão 
50 Especial do Fundo da Infância e da Adolescência de Minas Gerais; (G) Comissão Especial 
51 Organizadora da X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas 

52 Gerais; (H) Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno do CEDCA/MG; (1) Comite 

53 Gestor do Plano decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais 

54 - PDDHCA; (VI) Nota Técnica CEDCA/MG-SE número hum de dois mil e dezessete; Informes; 
55 (VI) Informes. A Pauta foi alterada e aprovada, por aclamação. Seguindo a pauta: (IV) 
56 Aprovação do calendário de reuniQes para dois mil e dezoito. Ricardo Zadra (SEF) informou 

57 sobre a carga orçamentaria de janeiro do próximo ano. Silvia (ALC) sugeriu recesso em janeiro 
S8 de dois mil e dezoito. ilvia (ALC) informou e solicitou registro em ata de que ficará a disposição 
59 do CEDCA/MG, caso haja alguma emergência. O calendário, com recesso em janeiro, foi 
60 aprovado, por aclamaçãod. Miriam (ISJB) falou do Programa Conselho Eficaz, no qual a 

61 Associação Beneficente Agape (ABA) e o Instituto Cenibra conferem ao CEDCA/MG uma Moção 

62 de Aplauso, em comemoração aos dez anos do Projeto Conselho Eficaz - Criança e Adolescente, 

63 pelo incentivo, participação e sustentabilidade deste importante instrumento de defes e 

64 garantia de direitos no municipio de Coronel Fabriciano. Silvia (ALC) solicitou a invesão/e 
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65 pauta. (V) Relato das Comissões e votação dos pontos para deliberações e 

66 encaminhamentos; (B) Comissão de Legislaç�ão e Atos Normativos (CLN); A Coordenadora da 

CLN, Rita (AAI), informou a presença da conselheira Dênia. A pauta foi (um) o estudo sobre 
67 

Atos 
68 Regimento Interno; (dois) Assuntos relacionados com a Comissão de Legislação 

69 Normativos; (três) Informes; (quatro) Outras pautas de interesse dos presentes. Rita (AAI) 

70 comentou sobre o estudo do Regimento Interno que está sendo feito pela Comissão Especial. 

71 
Rita (AAI) informou que recebeu da Comissão de Medidas Socioeducativas (CMS), o Memo- 

72 SE.CEDCA. número dez de dois mil e dezessete, datado de vinte e cinco de outubro deste ano, 

73 assinado pela Coordenadora da CMS, Lúcia Elena Junqueira Rodrigues, encaminhando as pastas 

74 originais das visitas realizadas ao Centros Socioeducativas e relatórios em anexXO. 

75 Encaminhamento: Encaminhar à Secretaria Executiva, para comunicar aos Centros de Medidas 

visitados e aprovados, da aprovação de suas respectivas inscrições e efetivar seu registro. Foi 

exibido e lido pela Presidente do CEDCA/MG o Termo de Compromisso que entre si celebram 

76 

77 

78 entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e CEDCA/MG. Silvia (AAI) 

solicitou encaminhar para todos os membros da CLN, para conhecimento. (E) Comissão de 79 

80 Politicas Públicas (CPP); A coordenadora da comissão e presidente Silvia (ALC) informou que, a 

pedido de Miriam (ISJB), foi encaminhado oficio à SEE, convidando o responsável pela Política 81 

82 de Aprendizado do Novo Ensino Médio, para participar da reunião da CPP. 0 oficio foi enviado 

83 para a Secretaria de Educação, equivocadamente. A nselheira Miriam (ISJB) explicou que, 

84 com o novo ensino médio escolar, será impossivel a aprendizagem dos adolescentes e que se 

85 deve negociar com ó Conselheiro Estadual da Educação, que é também deliberativo, com a sEE, 

86 setor responsável pelo ensino médioea Subsecretaria do Trabalho da Secretaria de Estado de 

87 Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES), relacionado ao 

88 trabalho que fica dentro da SEDESE para que se possa articular, dialogar e pactuar parcerias 

89 entre as escolas públicas de ensino medio e entidades sem fins lucrativos, para que os 

adolescentes não sejam prejudicados no primeiro emprego protegido. Regina (ASSPROM) 90 

91 solicitou acrescentar o trabalho protegidoe não só a aprendizagem. (A) Comissäo de Apoio aos 

92 Conselhos tutelares e Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente (CAC) 

93 não teve relato. (C) Comissão de Medidas Socioeducativas (CMS). A coordenadora da CMS, 

94 
Lúcia Elena (SEDESE), informou que estavam presentes na reuniäão da Comissão, os conselheiros 

Carlos Beto (ADEFOM) e Regina (ASSPROM) que compõe a CAC ea estagiária do CEDCA/MG, 
95 

96 
Myla. Lúcia (SEDESE) sugeriu, anteriormente, reunião conjunta com a CLN, mas a coordenadofa
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DO 

97 daquela comissão não entendeu isso. Lúcia Elena (SEDESE) informou, ainda, que houve avanços 

98 na leitura e na discussão da reformulação da Resolução CEDCA/MG número quarenta e seis de 

99 dois mil e doze, com as contribuições do Ministério Públlico de Minas Gerais (MPMG). 

100 Encaminhamento: Pretende-se acordar o texto da revisäo da resolução número quarenta e seis 

101 de dois mile doze, na CMS para que seja solicitado auxilio à Secretaria de Estado de 

102 Planejamento e Gestão (SEPLAG) na construção de indicadores e instrumentais de avaliação das 

103 visitas a serem realizadas nas unidades de medidas socioeducativas. (1) Comitê Gestor do Plano 

104 Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais (PDDHCA). Silvia 

105 (ALC) solicitou que conste em ata que o material virtual foi entregue, mas que estava previstaa a 

106 entrega de uma via impressa do Plano. Houve questionamento sobre o plano ter sido aprovado 

107 e se cumpriu o Termo de Referência. O servidor Alexandre Canuto informou que a Secretaria 

108 Executiva verificaria o cumprimento do Termo de Referência e retornaria, posteriormente, ao 

109 Conselho, informando-o. Encaminhamento: Encaminhar o material virtual a todos os 

110 conselheiros para conhecimento, retornando como pauta de fevereiro. Silvia (ALC) falou sobre 

111 a deliberação dos oficios a serem encaminhados ao SESP, contendo breve histórico sobre cada 

112 centro socioeducativo indeferido, conforme consta nos respectivos relatórios de visitas, 
113 solicitando providencias. Segundo a Presidente, o CEDCA/MG deve enviar ofícios ao MPMG, 
114 informando sobre a situação de cada centro socioeducativo, conforme consta nos respectivos 
115 relatórios de visitas. Foi passada a palavra ao Dr. Danilo Emanuel de Oliveira Santos de Treminio 

116 Salas, Subsecretário de Atendimento Socioeducativo, da SESP, para apresentar o Plano de 

117 Estruturação das Unidades de Medidas Socioeducativas, para dois mil e dezoito. Edson 
118 Ferramenta (AAB) informou sobre a reunião da COF no mës de setembro e os devidos 

119 encaminhamentos ocorridos na plenária não sendo encerrados os debates sobre o relatório 

120 que ficou de ser lido na plenária seguinte, sem incidências de debate sobre o mesmo. A 

121 plenária encerrou-se sem finalização da leitura desse relatório. Apresentaram aos demais 

122 presentes a redação sobre o assunto constante no relatório sobre o FIA, que foi debatido na 

123 plenária anterior, confirmando pelos presentes aquela redação. Edson Ferramenta (AAB) 

124 informou que COF não se reuniu no mês de outubro por ausência de seus membros que 

125 justificaram antecipadamente as respectivas ausências. O conselheiro Ricardo Zadra (SEF), em 

126 razão de ausência de informaçöes sobre a Plenária do mês de outubro, solicitou à Secretaria 

127 Executiva, cópia da ATA, para verificar se deliberaram sobre assuntos referentes ao COF. Ao ser 

128 lida a ATA por Ricardo Zadra na Comissão, identificou que ficou deliberado pela plenária queja 
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129 COF, em conjunto com outras comissões, elaborará parecer sobre projeto número oito de dois 
130 mil e catorze, da Fundação Benjamim Guimaräes, requerendo pedido de retirada de recursos 
131 junto ao FIA. A COF aguardará a Fundação realizar as adequações no Plano de Trabalho e na 
132 documentação para, após reunir-se com as demais comissões, elaborar parecer conjunto. 
133 Sobre a tramitação atual dos processos credenciados junto ao CEDCA/MG para captação de 
134 recursos do FIA, Edson Ferramenta (AAB) foi questionado sobre o retorno à COF dos projetos 
135 numero cento e sessenta e sete, da Associação Beneficente Agape, e sobre o projeto número 
136 cento e sessenta e um, da Associação do Amor, ambos de dois mil e treze. Edson (AAB) 
137 intormou que solicitou o retorno desses projetos, pois, na reunião da Comissão Especial, 
138 quando analisou todos os projetos que se encontravam em arquivo no CEDCA/MG e sem 
139 deliberações, foram feitas ressalvas quanto à manifestação -da Comissão Especial 
140 especificamente sobre esses dois projetos, que estariam com problemas sériose que, apos 
141 análise de documentos, prestações de contas das entidades, concluiu-se provisoriamente pela 
142 suspensão de celebração dos referidos convênios com as entidades em questão. Na reunião 
143 anterior, a COF já havia deliberado que seria requerido a Diretoria Executiva do CEDCA/MG, 
144 para que encaminhasse oficio à SEDPAC, solicitando cópias dos projetos para conhecimento das 
145 razöes do impedimento temporário de celebração de convênios. Edson (AAB) reiterou para que 
146 a Diretoria Executiva requeira, de ofício, à SEDPAC, os documentos comprobatórios contendo a 

147 posição orçamentária e financeira do FIA (saldo, receita e despesa, valores empenhados e 

148 pagos e respectivos extratos mensais bancários da conta do FIA de dois mil e treze até a 

149 presente data, pois o CEDCA/MGE não detém nenhuma informação oficial sobre os recursos do 

150 Fundo da Infância e Adolescência. E a COF não tem nenhuma informação sobre a situação dos 
151 recursos do FIA, ficando impossibilitada de exercer suas atribuições fundamentais. 0 

152 Coordenador fez a leitura de e-mails encaminhados pela Secretaria Executiva a vários setores 

153 do governo e que até presente data não foram respondidos. Em resposta ao Of. Noventa e 

154 quatro de dois mil e dezessete, encaminhado pelo CEDCA/MG à SEDESE, foi respondido á 

155 Secretaria Executiva que os convênios solicitados estariam sendo encaminhados à SEDPAC. Por 

156 iniciativa do assessor, Alexandre, a COF conseguiu acesso às cópias dos relatórios preliminares 

157 de auditorias, tamadas de contas e encaminhamentos ao MPMG sobre conclusões das 

158 respectivas auditorias nos dois projetos citados e que, provisoriamente, estão impedidos de 

159 celebração do convénio. A COF requereu, ainda, à Diretoria Executiva, para que oficie à SEDESG 

160 e à SEDPAC, solicitando os relatórios conclusivos da Tomada de Contas Especial e da situatao 
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161 de tramitação dos dois projetos referidos (centoe sessenta e um e cento e sessenta e sete, de 

162 dois mil e treze). Além disso, a COF requer informações sobre a situação da entidade 

163 Associação do Amor, junto ao CAGEC e do SIAFI, pois ainda não tem condiçöes de analisar 

164 definitivamente as razões de impedimento de celebração de convênio com aquela entidade. 

165 Quanto à Associação Beneficente Ágape, a COF observa a necessidade de atualização da 

166 documentação da entidade, em consonância com a Lei Federal número treze mil e dezenove de 

167 dois mil e catorze, e não vê obstáculos à celebração de convênio. No caso desta entidade, a COF 

168 requer que a Diretoria Executiva solicite à Assessoria de Planejamento da SEDPACo relatório 

169 com exposição das razões de impedimento de análise do referido projeto na Comissão Especial 

170 e da inviabilidade apresentada para celebração de convenio. A COF solicita, ainda, quea 

171 Diretoria Executiva solicite, de ofício, à Secretaria 'Competente, que apresente os 

172 procedimentos de financiamento da IX Conferência Estadual, no que tange ao uso de recursos 

173 do FIA, a fim de balizar a realização da X Conferência Estadual, e que a COF entende que 

174 deveria haver dotação orçamentária do órgão gestor para a realização da Conferência. A COF 

175 requer, portanto, que se solicite à SEDPAC\ASSPLAN, se há previsão orçamentária de dois mil e 

176 dezoito para custear a X Conferência Estadual. A Presidente solicitouà COF análise e 

177 manifestação sobre o Termo de Cooperação entre COPASA e CEDCA/M6. A COF sugeriu 

178 agendamento de reunião entre COF e CLN do CEDCA/MG e COPASA, além da presença de 

179 representante jurídico da SEDPAC, para tratar do assunto e apresentar a metodologia de 

180 funcionamento do FIA. A COF sugeriu, também, que. a Diretoria Executiva trabalhe o mais 

181 rápido possivel na construção de uma campanha estadual para captação direta de recursos 

182 para o FIA, assim como construa um banco de projetos novos. Encaminhamento: Alteração da 

183 minuta da COPASA, de modo que os recursos sejam repassados para a universalidade do 

184 Fundo, tendo em vista que não há edital de projetos para captação aberto. (VI) Nota Técnica 

185 CEDCA/MG-SE número hum de dois mil e dezessete; Silvia (ALC) retirou da pauta a Nota 

186 Técnica devido à comissão da COF não ter conhecimento. Ricardo Zadra (SEF) discordou, 

187 deixando claro que não está sendo retirada da pauta por causa da comissão e solicitou que 

188 registre em ata. Exclusäo da nota técnica da pauta, com seis votos favoráveis, uma abstenção 

189 e três contras. Rita (AAI) solicitou que conste em ata que, a pedido da Diretoria Executiva, as 

190 comissões teriam que fazer um relatório sobre a nota técnica para ser apresentando em 

191 plenária. (VIui) Informes: Silvia (ALC) falou da necessidade de ter reunião no m�s de dezembro 

192 para deliberações e será informado o local na convocação. Silvia (ALC) informou do convite A 
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193 dia vinte e sete de novembro de dois mil e dezessete para solenidade de Instalação da Vara 

194 Especializada de Crimes Contra a Criança e o do Adolescente. Silvia (ALC) falou do convite do 

195 Ministério Público do Trabalho, convidando para a solenidade "Entrega do Prêmio MPT na 

196 escola - etapa Regional Certificação de Conselheiros Tutelares que participaram do curso da 

197 Coordinfäncia que será no dia quatro de dezembro de dois mil e dezessete. Silvia (ALC) leu o 

198 oficio, informando sobre doação de veiculo à instituição ADEFOM. A Presidente, verificando 

199 que nada mais havia a se tratar e deliberar declarou encerrada a sessão plenária, da qual foi 

200 lavrada a presente ata, que será assinada pelos conselheiros, na forma e termos regimentais. 

201 Belo Horizonte, vinte e três de novembro de dois mil e dezessete. Presentes: 

Representantes Governo órgão/Entidade. 

SEDESE IKelu Lúcia Elena Santos 

Vera Lúcia Rezende Costa SEE 

Giselle da Silva Cyrillo SESP 

Ricardo Augusto Zadra SEF 

Ricardo Teixeira Silva Júnior SEDPAC 

Representantes da Sociedade Civil Entidade 

Jefferson Silva Paulino CAIS 

Carlos Roberto Beto da Silva ADEFOM 

Silvia Cristina Silva Santos Batista ALC 

João Alves Crisóstomo APL 

Rita Ferreira da Silva Alyes AAI

Edson de Oliveira "Edinho Ferramenta" Cunha AAB 
Dênia Damiane de Carvalho A4A 

DGn O: 
Miriam Maria José dos Santos IJSB 
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