
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
CONSELHO ESTADUAL DOS 
ADOLESCENTE DE MINAS GERAIS - Cedca/MG. 

Ata da 3572 Sessão Plenária Ordinária do Cedca/MG, de 13/12/2017. 

Ata da tricentésima quinquagésima sétima reunião da Sessão Plenária ordinária do Conselho 

2 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais - CEDCA/MG, realizada 

3 aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, 'no Centro de Referência da 

Juventude de Belo Horizonte (CRJ-BH), à Praça Rui Barbosa, número cinquenta, segundo andar, 4 

5bairro Centro, município de Belo Horizonte, Minas Gerais. 0 servidor Alexandre Canuto, 

6 exercendo as funções de Secretário Executivo do CEDCA/MG, procedeu à () Verificação do 

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

Carvalho Nahas (Vice-Presidente do CEDCA/MG), representando a Secretaria de Estado de 8 

9 Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC); Vera Lúcia Rezende Costa, 

10 representando a Secretaria de Estado da Educação (SEE).Estavam presentes os seguintes 

11 representantes governamentais, suplentes: Alessandra Martins, representando a Secretaria de 

12 Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE). Estavam presentes os seguintes 

13 representantes da sociedade civil, titulares: Jefferson Silva Paulino, representando a Casa de 

14 Arte e Inclusão Social (CAIS); Carlos Roberto Beto da Silva, representando a Associação de 

15 Deficientes do Oeste de Minas (ADEFOM); Silvia Cristina Silva Santos Batista (Presidente do 

16 CEDCA/MG), representando a Associação Lápis de Cor (ALC); Edson de Oliveira "Edinho 

17 Ferramenta" Cunha, representando da Associação Amigos do Bugre (AAB). Estavam presentes 

os seguintes representantes da sociedade civil, suplentes: Fernanda Mara Carvalho de Matos, 18 

19 representando a Rede Cidad� (RC). Estavam presentes os seguintes convidados: Regina Helena 

20 Cunha Mendes, da Associação Profissionalizante do Menor (ASSPROM). Os seguintes 

representantes governamentais, suplentes, assumiram a titularidade para a reuniäo: 21 

22 Alessandra Martins, representando a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento

23 Social (SEDESE). Os seguintes representantes da sociedade civil, suplentes, assumiram a 

titularidade para a reuniäo: Fernanda Mara Carvalho de Matos, representando a Rede Cidad�, 

(RC). Seguindo o Regimento Interno do CEDCA/MG, foram lidas as justificativas de ausência 

24 

25 

26 dos conselheiros, tendo.sido aprovadas as seguintes justificativas de ausência, por aclamação 
27 do Plenário: Ana Paula Mendes Carvalho, da Secretaria de Estado da Saúde (SES); Lorena Luiza 

Chagas Lemos, da Secretaria de Estado da Saúde; Dep. Celinho do Sinttrocel, da Assemblei� 

PPo 

28 

29 Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG); Fernanda Mara Carvalho de Matos, da Rede 

Cidadä (RC); Antônio Marcos Ferreira, da Fundação Sara Albuquerque Costa (FSAC) 30 

31 Constatados os registros e o qurum regimental de oito conselheiros votantes, sendo trê 
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governamentais e cinco da sociedade civil, passou-se a Aprovação da pauta. A proposta de 32 

Pauta ficou da seguinte forma: (0) Verificação de quórum; (1) Aprovação da pauta; (I1) 
33 

34 Aprovação das Atas pendentes de dois mil e dezessete; (IV) Informes. A Pauta foi aprovada, 
35 por aclamação. O servidor Alexandre Canuto questionou aos conselheiros presentes se tinham 

36 alguma alteração a sugerir nas Atas encaminhadas para leitura e avaliação. A convidada Regina 
37 (ASSPROM) informou que foi encaminhada à Secretaria Executiva do CEDCA/MG uma lista com 

38 algumas correções. () Aprovac�o das Atas_pendentes de dois mil e dezoito. Alexandre 

39 Canuto (CEDCA-SE) informou que a ata da tricentésima trigésima nona Sess�o Plenária 

40 Extraordinária, de quinze de março de dois mil e dezessete, a ata da tricentésima quadragesima 

41 Sessão Plenária Ordinária, de dezesseis de março de dois mil e dezessete, e a ata da 

42 tricentésima quinquagésima Sessão Plenária Ordinária, de dezenove de abril de dois mile 

43 dezessete, já haviam sido aprovadas em Plenária anterior. Informou, ainda, que a ata da 

44 tricentésima quadragésima primeira Sessão Plenária Extraordinária, de dezenove de abril de 

45 dois mil e dezessete, bem como a ata da tricentésima quadragésima sexta Sess�o Plenária 

46 Extraordinária, de vinte de julho de dois mil e dezessete, ficaram prejudicadas por não ter 

47 ocorrido gravação dos áudios das referidas sessões. Entretanto, o mesmo informou que seriam 

48 feitas as atas com a descrição das deliberações ocorridas naquelas sessões, para submissão e 

49 aprovação das atas na primeira sessão de dois mil e dezoito. Após as considerações, a 

50 Presidente submeteu as seguintes atas de dois mil e dezessete à aprovação dos conselheiros: 

51 (a) ata da tricentésima trigésima sétima Sessão Plenária Extraordinária, de quinze de fevereiro; 
52 (b) ata da tricentésima trigésima oitava Sessão Plenária Ordinária, de dezesseis de fevereiro; 

53 (c) ata da tricentésima quadragésima segunda Sessão Plenária Ordinária, do dia vinte de abril; 

54 (d) tricentésima quadragésima terceira Sessão Plenária Extraordinária, de vinte e quatro de 

55 maio; (e) tricentésima quadragésima quarta Sessão Plenária Ordinária, de vinte e cinco de 

56 maio; (f) tricentésima quadragésima quinta Sessão Plenária Extraordinária, de vinte e seis de 

57 maio; (g) tricentésima quadragésima sétima Sessão Plenária Extraordinária, de vinte e um de 
junho; (h) tricentésima quadragésima oitava Sessão Plenária Ordinária, de vinte e dois, de 58 

59 junho; ) tricentésima quadragésima nona Sessão Plenária Extraordinária, de dezenove de 

60 julho; G) tricentésima quinquagésima primeira Sessão Plenária Ordinária, de dezessete de 

61 agosto; (k) tricentésima quinquagésima segunda Sessão Plenária Ordinária, de vinte e um de 

62 setembro; () tricentésima quinquagésima terceira Sessão Plenária Extraordinária, de vinte 
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63 três de outubro; (m) tricentésima quinquagésima quarta Sessão Plenária Ordinária, de vinte e 

64 quatro de outubro; (n) tricentésima quinquagésima quinta Sessão Plenária Extraordinária, de 

65 vinte e dois de novembro; (o) tricentésima quinquagésima sexta Sessão Plenária Ordinária, de 

66 vinte e três de novembro. Deliberou-se, por aclamação, a aprovação das referidas atas. 

67 Deliberou-se, ainda, que a Secretaria Executiva deve providenciar as alterações sugeridas por 

68 Regina (ASSPROM) e quaisquer alterações linguísticas, desde que não seja alterado 

69 conteúdo das atas, e que as atas deverão ser impressas e disponibilizadas para assinatura na 

70 primeira sessão do CEDCA/MG em dois mil e dezoito. (IV) Informes. A Presidente informou as 

71 diretrizes do CONANDA sobre a participação de adolescentes em conferências, inclusive na 

72 Composição da Comissão Especial para Organização da Conferência Estadual, e passou as 

73 informaçães para a Vice-Presidente, que é a conselheira presente que participa da referida 

74 Comissão Especial. A Presidente, verificando que nada mais havia a se tratar e deliberar 

75 
declarou encerrada a sessão plenária, da qual foi lavrada a presente ata, que será assinada 

76 pelos conselheiros, na forma e termos regimentais. Belo Horizonte, vinte e três de novembro 

77 de dois mile dezessete. Presentes:

Representantes Governo Orgão/Entidade Assinatura 

Célia Carvalho Nahas SEDPAC Cu ahe 

Vera Lúcia Rezende Costa SEE 

eva Juc apndi Lcbla 
SEDESE QUwW Alessandra Martins 

Representantes da Sociedade Civil Entidade Assinatura 

Jefferson Silva Paulino CAIS 

Carlos Roberto Beto da Silva ADEFOM 

Silvia Cristina Silva Santos Batista ALC 

Edson de Oliveira "Edinho Ferramenta" Cunha AABlet 

RClate Fernanda Mara Carvalho de Matos 
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