
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE MINAS GERAIS Cedca/MG. 

Ata da 365* Sessão Plenária ordinária do Cedca/MG de 12/06/2018. 

Ata da tricentésima sexagésima quinta reunião da sessão plenária ordinária do Conselho Estadual dos 

1 

Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais - Cedca/MG, realizada aos o doze dias do mês de 
2 

junho de dois mil e dezoito, em sua sede, localizada na Casa de Direitos Humanos, na Avenida 
3 

Amazonas, quinhentos cinquenta e oito, terceiro andar, bairro Centro, municipio de Belo Horizonte, 
4 

Minas Gerais. Silvia (ALC) (presidente do Cedca/MG) procedeu à (I) verificação do quórum. Estavam 

presentes os seguintes representantes governamentais titulares: Célia Carvalho Nahas (vice-presidente 

do Cedca/MG), representarndo a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e 

Cidadania (Sedpac); Vera Lücia Rezende Costa, representando a Secretaria de Estado da Educação (SEE}; 

Giselle da ilva Cyrillo (Secretária Geral do Cedca/MG), representando a Secretaria de Estado de 9 

10 Segurança Publica (Sesp); Geraldo Afonso Herzog, representando a Secretaria de Estado de 

11 Planejamento e Gestão (Seplag); Ricardo Augusto Zadra, representando a Secretaria de Estado da 

12 Fazenda (SEF); Alessandra Martins, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

13 (Sedese). Estavam presentes os seguintes representantes governamentais suplentes: Alessandra 

14 Martins, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e Maria Auxiliadora 

15 Salles Gongçalves, representando a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF). O seguinte representante 

16 gOvernamental suplente assumiu a titularidade para a reunião: Alessandra Martins, representando a 

17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). Estavam presentes os seguintes 

18 representantes titulares da sociedade civil: Jefferson Silva Paulino, representando a Casa de Arte e 

19 Inclusão Social (Cais); Carlos Roberto Beto da Silva, representando a Associação de Deficientes do Oeste 

20 de Minas (Adefom); Rita Ferreira da Silva Alves, representando a Associação Arco-iris (AAl); Silvia 

21 Cristina Silva Santos Batista (presidente do Cedca/MG), representando a Associação Lápis de Cor (ALC); 

22 João Alves Crisóstomo, representando a Associação Pingo de Luz (APL); Edson de Oliveira Cunha 

23 Edinho Ferramenta, representando da Associagão Amigos do Bugre (AAB); e Dênia Damiane de 

24 Carvalho, representando a Associação Quatro de Agosto (A4A). O seguinte representante suplente da 

25 sociedade civil esteve presente: Rita Ana da Silva Lima, representando Associação dos Praças e Policiais 

26 e Bombeiros Militares/M. O seguinte representante suplente da sociedade civil assumiu a titularidade 

27 para a reunião: Rita Ana da Silva Lima, representando Associação dos Praças e Policiais e Bombeiros 

28 Militares/MG. Estavam presentes os seguintes convidados: Primeiro Tenente Nathalia Batista Ramos, 

29 representando a Polícia Militar de Minas Gerais; Isabella Franca Oliveira, da Policia Civil de Minas Gerais 

30 Moisés Barbosa Ferreira Costa, da Associação Circo Belô/FEVCAMG; Maria Cristina Albergaria, da Casa 

31 de Apoio Aura; Dra. Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth, Promotora de Justiça e Coordenadora 

32 do Caodca; Dalton Cardillo Macedo, da GPI/ Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Maria de Fátima S. 

33 Prados, da Sedpac/CEPCA; Bernardo Brant, da Oficina de Imagens. Seguindo o regimento interno do 

34 Cedca/MG, foram lidas as justificativas de ausência das conselheiros, tendo sido aprovadas as 
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35 
suStnIcativas de ausência, por aclamação do plenário: Lúcia Elena Santos, representanao 

d 

36 ecretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese); Regina Helena Cunha Mendes, ad 

ASSOciação Profissionalizante do Menor (Assprom) e Petrúcia Melo Andrade, representando a 

Convenção Batista Mineira (CBM). Constatados os registros e o quórum regimental de quatorze 

conselheiros votantes, sendo seis governamentais e oito da sociedade civil. Passou-se a (11) Aprovação 

37 

38 

39 

40 da pauta: Célia (Sedpac) solicitou que fosse incluída na pauta a "Caravana do Conanda", ficara nos 

41 informes. Silvia (ALC) informou que todos os presidentes dos Conselhos Estaduais manifestaram contra 

42 a PEC dezenove, que fala sobre a inclusão do Sistema de Medidas Socioeducativas dentro da politica de 

(43 Segurança Publica. Encaminhamento: 0 CEDCA enviará ofício ao Presidente da Republica Michel Temer 

44 com nota de repúdio a referida PEC, assim como os Conselhos Estaduais apresentaram e logo após a 

45 minuta estiver pronta será apresentado em plenária para aprovação. Sugerido pela Silvia (ALC) que na 

46 parte da tarde os conselheiros presentes participem da Audiência Publica do Träbalho Infantil que será 

47 no CRI na Praça da Estação. A partir desse momento, acompanhou-se a discussão da Pauta, na ordem 

48 que segue: () Verificação do quórum; (11) Relato da Comissão; (1) Edital de Chamamento Publico 

Recurso FIA 2018 (cancelada); (V) Participar da Audiência Publica no CRJ; (VI) Informes. A pauta foi 

alterada,aprovada por aclamação. Passou-se,() o relato da Comissão Especial da Conferência: 
Ricardo Zadra (SEF) fez a leitura do documento orientador para realização das Conferencias Municipais 

49 

50 

51 

do CEDCA/MG de 2018 e esse foi discutido, com alterações, incluindo alguns itens. Duas propostas 

apresentadas: Primeira proposta: Acréscimo de número de vagas para delegados, cinco votos 

favoráveis. Segunda proposta: Manutenção de número de vagas de delegados sem acréscimo, com seis 

votos favoráveis, aprovado por unanimidade, mantido a segunda proposta do quadro de vagas de 

56 delegados com cinco, seis, sete, oito e doze. Neste momento Maria Cristina Albergaria, representante 

da Associação Unificada de Recuperação e Apoio Aura e Bernardo Brant da Oficina de Imagem 

52 

53 

54 

55 

57 

58 Comunicaão e Educação que representavam também as instituições Comunidade Missionaria de 

59 Villarégia e Projeto Providencia, solicitou a palavra. Porém o coordenador da Comissão de Orçamento e 

60 Finanças, Edson de Oliveira Cunha Edinho Ferramenta (AAB) pediu para se manifestar antes das 

61 entidades e explanou o seginte: "Eu como coordenador da comissão de Orçamento e Finanças quero 

62 me posicionar, debatemos o assunto com muita propriedade, estas discussões nos levou também as 

63 frustações. Até o.presente momento não obtivemos nenhuma respostas para tomarmos quaisquer 

64 decisões dentro do conselho por porte do governo ou representantes do governo às respostas sobre a 

65 conta do Fundo, que buscamos oficialmente. Já tinhamos expectativa das entidades virem ao conselhoo 

66 trazendo este problema que é uma situação gravissima e dentro do quadro já conhecido pela comissão. 

67 A comissão reafirma que nenhum momento, deixamos de insistir nesta resposta do repasse do Fundo." 

68 Maria Cristina (Aura) faz um breve relato dos tramites dos projetos e relatou que inúmeros contatos com a 
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upac sem obter reposta quanto ao repasse dos recursos do Fundo da Infäncia e Adolescenla 

69 

70 originarios de renuncia fiscal. Foi encaminhado oficio solicitando resposta sobre o repasse do Fundo dos 

71 projetos aprovados pelo CEDCA/MG em Edital de Chamamento Público de 2012 já com o firmamento e 

72 publicação do Termo de Fomento no Diário Judicial Eletrônico - DJE com a Secretaria de Estado de Direitos 

73 Humanos, Participação Social e Cidadania/Sedpac. Dra. Paola (Promotora) solicitou a cópia da denuncia 

74 e todos os encaminhamentos feitos pelas Entidades e com a ata aprovada. Informado pela Dra. 

75 Paola (Promotora) que já tem inquérito instaurado em relação ao Fundo Estadual. Bernardo Brant 

76 
da Oficina de Imagem Comunicação e Educação e representando também as instituições Comunidade 

77 Missionaria de Villarégia e projeto Providencia solicitou que registre e que cobrem da Secretaria de 

78 Estado de Governo, porque quem decide sobre os pagamentos deste governoeo Secretário Odair 

79 
Cunha. Bernardo Brant (Oficina de Imagem) endossou a fala da Maria Cristina (AURA), que foi 

encaminhado ofício solicitando informações do repasse das verbas e agendamento de reuni�o com o 

secretário anterior Nilmário Miranda e do atual Gabriel Rocha sem obtermos respostas. "Estamos nos 

80 

81 

82 sentindo ultrajados e desrespeitados pela Sedpac!. Célia Nahas (Sedpac) propós fazer à busca das 

83 informações feitas pela secretaria para as outras instáncias. Silvia (ALC) falou da gravidade da denuncia. 

84 Giselle (Sesp) falou do desconforto das entidades diante da ausência de respostas e solicitou a Célia Nahas 

85 (Sedpac) que mobilizassem neste processo para resposta que não foram atendidas, por respeito às 

entidades. Após momento de intensa discussão dos presentes à plenária, foi protocolado a denuncia 86 

87 ao Conselho e com seguinte encaminhamento: Encaminhar a denuncia com as documentações 

88 apresentadas inclusive a ata aprovada de presente plenária, conforme solicitado pela Dra. Paola 

89 Domingues, representante do Ministério Público. Oficializar o Secretário atual da pasta Sr. Gabriel 

90 dos Santos Rocha (Sedpac), solicitando informações que impedem o não repasse dos recursos às 

91 entidades e providencias com prazo. () Retomando o relato da Comissão Especial da Conferência: 

92 Votacão em dois blotos: Proposta do quadro seis, sete e oito vagas vinculados outros seguimentos com 

93 um voto favorável. Vagas excedentes são de livre escolha dos municipios, com oito votos favoráveis, 

94 aprovado por unanimidade. Incluir quadro 9.6 uma vaga exclusiva para delegado criança e adolescente 

95 de segmento invisibilidade, com noves votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Célia Nahas 

96 (Sedpac) informou que fechamos a temática com relação aos delegados e nos destaque, tínhamos a 

97 única pendência com relação ao prazo de envio do relatório de dez a quinze dias depois das 

98 conferencias municipais, Foi estipulado pelos conselheiros quinze dias de prazo para entrega dos 

relatórios. 0 documento orientador para realizaçãò das Conferencias Municipais do CEDCA/MG de 

2018 e esse foi discutido, com alterações, incluindo alguns itens e aprovado por aclamacão do plenário. 

99 

100 

101 Em seguida, Ricardo Zadra (SEF) fez a leitura do documento orientador para realização das Conferencias 

102 Livres do CEDCA/MG de 2018 e esse foi discutido, sem alterações no texto, aprovado por unanimidade 
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ESTADUAL DOS 

103 SilVia (ALC) Justificou a ausência dos conselheiros Dênia (A4A), João Crisóstomo (ALP) e Jefferson Siliva 

104 
Paulino (Cais) encontram-se na Audiência Publica do Trabalho Infantil do CRJ na Praça da Estaçao 

representando o CEDCA/M6. (IV) Informes: Silvia (ALc) informou sobre a "Sétima Etapa da Caravana 

pelos Direitos da Crianga e dos Adolescentes/ Conanda" e com seguintes representantes: 

105 

106 

107 Governamental e Sociedade Civil do CEDCA/MG, Silvia (ALC) e Célia Nahas (Sedpac) que serao 

108 multiplicadores desta ação. Foi retratada a fala do Ricardo Zadra (SEF) na ata três dias do mês de maio 

109 de dois mile dezoito. Correção: O projeto da AMR em questão não foi aprovado, o que foi aprovado, 

110 0 encaminhamento de todo o processo para a Assessoria Jurídica da Sedpac. A presidente, 

111 verificando que nada mais havia a se tratar e deliberar, declarou encerrada a sessão plenária, da 

112 qual foi lavrada a presente ata, que será assinada pelos conselheiros, na forma e termos 

113 regimentais. Belo Horizonte, doze de junho de dois mil e dezoito. Presentes: 

Representantes Governo órgão/Entidade Assinatura 

Célia Carvalho Nahas Sedpac Kca lpkon 

Vera Lúciá Rezende Costa SEE 

Giselle da Silva Cyrillo Sesp 

Geraldo Afonso Herzog Seplag 

Ricardo Augusto Zadra SEF 

Alessandra Martins Sedese AOts 

Representantes da Sociedade Civil Entidade Assinatura 

Jefferson Silva Paulino Cais 

Carlos Roberto Beto da Silva Adefom 

Silvia Cristina Silva Santos Batista ALC 

João Alves Crisóstomo APL 
Cuetouno 

Rita Ferreira da Silva Alves AAI 

Edson de Oliveira "Edinho Ferramenta" Cunha AAB 

Dênia Damiane de Carvalho A4A nn, 

Rita Ana da Silva Lima Aspra/PMBMto mdU n 
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