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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

 

ATA DA 390º SESSÃO PLENÁRIA (ORDINÁRIA) DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E ADOLESCENTE DE MINAS GERAIS – CEDCA/MG, EM 21 DE SETEMBRO DE 2020.
Presidente:Eliane Quaresma Caldeira de Araújo 1 Às13h00min reúnem-se através da plataformaZoom
us02web.zoom.us/j/81217193579em plenária 2 Extraordinária do Conselho Estadual do Direito da
Criança e Adolescente – CEDCA/MG, doravante 3 iden�ficado CEDCA/MG, os (as) conselheiros (as)
GOVERNAMENTAIS: Titulares: SECRETARIA DE 4 ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ SUBSCRETARIA
DE DIREITOS 5 HUMANOS(SEDESE/SUBDH), Eliane Quaresma Caldeira de Araújo; SECRETARIA DE ESTADO
DE 6 DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ SUBSCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDESE/SUBAS), 7 Paula
Cris�na Vieira; SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE(SES), Priscila de Faria Pereira; 8 SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (SEJUSP), Bernardo Pinto Coelho 9 Naves; SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA - (SEF), Ricardo Augusto Zadra; POLICIA CIVIL DE 10 MINAS GERAIS (PCMG), Elenice Cris�ne
Ba�sta Ferreira; Suplentes: SECRETARIA DE ESTADO DE 11 DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ SUBSCRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDESE/SUBAS), 12 Alessandra Mar�ns Lara de Rezende; SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO (SEE),Vera Lúcia 13 Rezende Costa SOCIEDADECIVIL:Titulares: ASSOCIAÇÃO
MOBILIZADORA DE AÇÃO E 14 RESGATES DA CIDADANIA DAS CRIANÇAS INTINERANTES,
(4/AGOSTO),Patrícia Araújo Azevedo 15 Alves; CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA, Maria Doróthea Campos
Moura; REDE CIDADÃ, Vera Inês 16 Terêncio Rodrigues; ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AGAPE (ABA),
Hudson Roberto Lino, AXÉ 17 CRIANÇA, Claudinei dos Santos Lima; JUSTIFICATIVAS AUSÊNCIAS :
SECRETARIA DEESTADO 18 DEEDUCAÇÃO (SEE), Rosely Lucia de Lima; SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA - (SEF ) 19 Maria Auxiladora S. Gonçalves; REDE CIDADÃ,Vera Inês Terêncio
Rodrigues;CONVIDADOS: 20 FRENTE DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, Marilene Cruz; Cássia
Melo, Maria Alice; 21 CÁRITAS ITABIRA ,Ana Maria Domingues ;COORDENAÇÃO DA CASA DE DIREITOS
HUMANOS 22 (CDH) Juliana de Melo Cordeiro, Zilda Onoffri, Márcio Santos, Maria de Lourdes Carvalho;
23º 23 PROMOTORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS 24 GERAIS,técnica
Isabel Castro,COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS 25 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 26 (CAODCA), Promotora Dra. Paola
Domingues Botelho Reis; Ana Maria, Pólo de Evolucao de Medidas 27 Socio-Educa�vas /PEMSE; Edna
Souza,Lia Andrade,RenataSilveira,CÁRITAS BRASILEIRAS /ITABIRA; 28 Maria da Conceição, PROJETO NOVO
MUNDO, Janete Ribeiro.I - Verificação do quórum: II – 29 Aprovação das Atas das reuniões dos dias
24/07/2020 e 27/08/2020 : III-Aprovação da Pauta: IV30 Aprovação da Resolução nº 001/2020: V-X
Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do 31 Adolescente: VI- Informes . Às 13h16minEliane
Quaresma, então vice-presidente do Conselho, inicia a 32 sessão plenária na condição de presidente do
CEDCA, dada a ausência da presidente Sílvia Cris�na Silva 33 Santos Ba�sta falecida no úl�mo 16 de
setembro de 2020.Dessa forma, presta homenagem a Silvia Cris�na, 34 fazendo menção de pesar pelo
seu falecimento e solicitando ao pleno um minuto de silêncio. Após o minuto 35 de silêncio, Ricardo
Zadra também faz um manifesto sobre seu pesar pelo falecimento da Presidente e um 36 agradecimento
pelo período de convivência. Ressalta o aprendizado mútuo. Claudineidiz da intensidade do 37 trabalho
desenvolvido pela Silvia e de sua importante militância pela causa da infância. Diz que Sílvia 38 deixará
saudade e que ficará sempre a ausência de sua presença. Finalizadas as condolências, Eliane faz 39
menção ao Decreto Nº 47.886, de 15 de março de 2020 que trata sobre a recomendação da realização de
40 reuniões virtuais ou, não sendo possível, que estas sejam realizadas exclusivamente com a
par�cipação das 41 pessoas indispensáveis à tomada de decisões, à instrução e conclusão do
expedientee também faz a 42 citaçãodoArt.11 do Regimento Interno do CEDCA, validando assim, a



04/11/2020 SEI/GOVMG - 20404157 - Ata

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24004497&infra… 2/6

sessão plenária virtual do Conselho. 43 Em seguida, Eliane Quaresma lê o comunicado que jus�fica o
adiamento da sessão plenária para a presente 44 data de 21 de setembro de 2020. O Secretário da Mesa
Diretora, Ricardo Zadra, então, realiza a chamada dos 45 conselheiros presentes na reunião plenária e
confere o quórum, atestando a presença de sete conselheiros do 46 governo e dois conselheiros da
sociedade civil. A secretária execu�va do CEDCA, Maria de Lourdes, 47 apresentou as jus�fica�vas de
ausência.I - Verificação do quórum: O Secretário da Mesa Diretora 48 contabiliza a par�cipação de nove
conselheiros presentes na sessão plenária. Após a contagem do quórum os 49 (as) convidados (as)
fizeram suas apresentações para constar na ata. II –Aprovação das Atas: A Vice- 50 Presidente segue a
reunião solicitando as aprovações das atas. Nesse momento, é interpelada por Dra. 51 Paolaque expõe
que o Ministério Público não havia recebido as atas. A secretaria execu�va do CEDCA, 52 Maria de
Lourdes, explica que não encaminhou as atas porque essas ainda não haviam sido aprovadas pelos 53
conselheiros. Assim, disse ter recebido a orientação de que o envio das atas somente ocorreria após 54
aprovações em plenária. Na oportunidade, a Frente de Defesa solicita o encaminhamento da ata após 55
aprovação. Ricardo Zadra, então, sugere que o Ministério Público possa fazer suas observações sobre as
atas 56 de julho e agosto na ata da próxima plenária, ou seja, em outubro. Após acatada a sugestão,
Eliane 57 Quaresma colocou em votação as atas de julho e agosto para aprovação dos conselheiros.
Ricardo Zadra 58 menciona que pediu a re�ficação da ata de julho. A secretária execu�va do CEDCA
comunica que fez a 59 re�ficação que foi solicitada. Claudinei diz que não conseguiu abrir a ata de
agosto, talvez por problema de 60 so�ware. Por essa razão, Eliane solicita a aprovação da ata de 24 de
julho de 2020. Para aprovação da ata, 61 Ricardo Zadra chama os conselheiros nominalmente, solicitando
a votação de cada membro do Conselho. 62 Por fim, contabiliza oito votos favoráveis e uma abstenção
pela aprovação da ata de julho, sendo a ata 63 aprovada pela maioria dos presentes. Em seguida, Eliane
coloca em aprovação a ata de 27 de agosto de 64 2020. Ricardo Zadra chama os conselheiros
nominalmente solicitando a votação de cada membro do 65 Conselho. Por fim, contabiliza oito votos
favoráveis e uma abstenção pela aprovação da ata de agosto, sendo 66 aprovada, portanto, pela
maioria.Bernardo registra sua saída da reunião neste momento e explica que tem 67 que par�cipar de
outra reunião, marcada previamente, neste mesmo horário. Informa também que sua 68 suplente está
de férias. Claudinei solicita à secretaria execu�va do Conselho o encaminhamento da ata de 69 agosto em
PDF. III-Aprovação da Pauta: a) Recomposição da Mesa Diretora: Eliane realiza a leitura do 70 art. 9 do
Regimento Interno que diz sobre a recomposição da vaga na mesa diretora. Sobre a recomposição 71 da
mesa diretora, abriu-se discussão entre os conselheiros. Claudinei informou que Hudson Roberto Lino 72
não está conseguindo acessar o link da reunião plenária. Patrícia cien�fica que não tem condições de se
73 candidatar a vaga de presidente do Conselho no momento.Claudinei diz que considera melhor chamar
uma 74 plenária extraordinária para a decisão sobre a eleição da vaga de presidente, tendo em vista que
nesta 75 reunião só há a presença de dois membros da sociedade civil. Eliane esclarece que a plenária é
soberana para 76 a decisão sobre a questão da eleição da vaga de presidente.Cássiadiz que seria
importante perceber a 77 urgência dos prazos das demandas do Conselho, como a Conferência Estadual,
e a recomposiçãoda 78 comissão da sociedade civil do processo eleitoral. Diz também sobre sua
preocupação sobre a eleição da 79 sociedade civil, pois seria relevante ter um edital, além das demais
atribuições e demandas do conselho. 80 Sugere que na impossibilidade de não poder resolver a eleição
da presidência com somente dois membros da 81 sociedade civil nesta plenária que possa ser feita uma
plenária extraordinária para realizar esta votação. 82 Ricardo Zadradiz que considera importante a
recomposição da mesa diretora,por este mo�vo, colocou a 83 informaçãoregimental (art. 9º/ Regimento
Interno), porém cabe a sociedade civil a decisão.Claudinei pede 84 para Eliane que seja feita uma reunião
extraordinária amanhã para esta votação. Dra. Paola esclarece que 85 uma sessão extraordinária tem que
cumprir o prazo de cinco dias úteis para convocação da reunião e que os 86 membros da mesa devem ter
um ano de par�cipação no Conselho.Ricardo Zadra sugere a suspensão da 87 plenária de hoje e a
reabertura amanhã para a votação da presidência do Conselho. Ricardo Zadra cien�fica 88 que,
regimentalmente, o presidente do conselhodeve ser �tular.Claudinei se manifesta pela suspensão da 89
reunião de hoje e reabertura amanhã. Dra. Paola recomenda que siga a plenária hoje e informa que os
dois 90 conselheiros presentes não cumprem os requisitos para ocuparem a vaga da mesa diretora.
Eliane esclarece 91 que o conselheiro Claudinei cumpre os requisitos. Zadra corrobora com a fala de
Eliane no que tange a 92 regularidade do conselheiro Claudinei que cumpre os requisitos para ocupar a
vaga da mesa diretora.Dra. 93 Paola se retrata, comunicando que não �nha conhecimento da
regularidade do Conselheiro 94 Claudinei.Ricardo Zadra cien�fica ao pleno que a sociedade civil deve
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ofertar um nome e só assim há a 95 possibilidade da eleição, porém se a sociedade civil não se sente à
vontade para ofertar um nome, não é 96 possível haver votação no momento.Claudinei sugere que seja
inver�do o ponto de pauta para talvez ter a 97 possibilidade de outros conselheiros da sociedade civil
entrarem na reunião e ter maior número de membros 98 da sociedade civil para a possibilitar a
votação.Eliane coloca em votação a inversão da pauta: b)Segunda 99 etapa da Conferência Estadual da
Criança e do Adolescente de Minas Gerias, a) Recomposição da 100 MesaDiretora ec) Informes. Ricardo
Zadra chama os conselheiros nominalmente, solicitando a votação de 101 cada membro do Conselho,
contabiliza oito votos favoráveis a inversão da pauta, sendo assim a pauta é 102 inver�da.b)Segunda
etapa da Conferência Estadual da Criança e do Adolescente de Minas 103 Gerias:Eliane faz a projeção
sobre a proposta metodológica da Segunda Etapa da Conferência Estadual da 104 Criança e do
Adolescente de Minas Gerias que contempla 500 par�cipantes e que será realizada deforma 105 virtual.
A Vice-Presidente ressalta que esta apresentação é produto de um trabalho da comissão organizadora
106 da conferência e outros membros, como a ALMG, SEPLAG, Fundação João Pinheiro, Frente de Defesa
e 107 Oficina de Imagens. Eliane afirma que há 365 confirmados e que o �tular, que não teria mais
condições de 108 con�nuar, já foi subs�tuído.Cien�fica que há a proposta da comissão de recomposição
de 118 par�cipantes 109 como delegados convidados, sendo que 18 são referentes aos representantes
governamentais dos Conselhos 110 Municipais da Criança e do Adolescente; 17 são referentes aos
representantes da sociedade civil dos 111 Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente, 41 são para
Conselheiros Tutelares, 31 são para 112 adolescentes e 11 são para outras categorias. Expõe a proposta
da Comissão de recompor as categorias 113 dando a oportunidade aos Municípios e respeitando o
processo eleitoral. Eliane apresenta a proposta de que 114 a Conferência ocorra emcincodias, sendo que
no primeiro dia terá a abertura formal,commesa ins�tucional, 115 onde os convidados teriam umafala
rápida de forma virtual. Em seguida, haveria uma apresentação cultural 116 sobre o tema da
Conferência.Salienta que o Regimento Interno deverá ser aprovado pelo Conselho, 117 posteriormente,
será feita uma consulta pública sobre o regimento interno e no dia da Conferência seria feito 118
somente o referendado.No primeiro dia também terá dois painéis. O painel um – eixos I e II e painel dois
– 119 eixos III, IV e V. Os palestrantes vão falar sobre os temas dos eixos, mas também farão uma reflexão
sobre a 120 pandemia que traz grandes reflexos na polí�ca da infância. A Vice Presidente comunica que
no segundo dia 121 teriam 12 grupos que trabalhariam simultaneamente e no terceiro dia 13 grupos
simultâneos, totalizando 25 122 grupos. Ressalta a metodologia de trabalho e os grupos como espaços de
priorização de propostas com eixos 123 e subtemas ar�culados. O facilitador irá fazer uma discussão com
o grupo sobre o reflexo da pandemia e 124 serão registradas estas discussões. Salienta que essas
dicussões não sairão como propostas, mas como 125 reflexões de formas de trabalho.As votações
ocorrerão em momento específico e serão realizadas via 126 enquete do próprio Zoom com o auxílio de
slides que serão compar�lhados e mostrados na tela durante os 127 momentos de votação. Para além de
priorizar propostas e reflexões sobre a pandemia, as inscrições para 128 candidatura de delegados e as
moções serão realizadas também nos grupos. A moção já deve ser digitada e 129 apresentada no grupo
para ser referendada na plenária final. Serão realizadas inscrições via Formulário 130 Google (Google
Forms) e serão votadas via enquete Zoom. As moções que a�ngirem 50% de apoio 131 intragrupos
seguirão para a votação em plenária final. Os trabalhos dos grupos seriam realizados em dois 132 dias,
pois é um momento importante de discussão, ocorrendo entre 9h e 16h. No quarto dia, será feita a 133
eleição dos delegados por grupo e por categoria. No quinto e úl�mo dia aconteceráa plenária final, onde
134 haverá um referendo de 25 propostas que serão encaminhadas para o CONANDA. Eliane explica que
o 135 primeiro dia será mais pedagógico. Para tanto, será u�lizada a plataforma do ZOOM com acesso
aberto no 136 Youtube. Nos dias dos trabalhos de grupo, a transmissão será somente pelo ZOOM e, no
dia do 137 encerramento da Conferência, serão u�lizados o ZOOM e o Youtube.Eliane salienta também
que o prazo do 138 CONANDA está muito apertado então não será possível cumpri-lo. Acrescenta que foi
feita uma consulta ao 139 CONANDA sobre a possibilidade de prorrogação da data de entrega do
relatório final da Conferência 140 Estadual de Minas Gerais até dia 30 de outubro, porém receberão o
retorno somente no dia 23 de 141 setembro/2020. Explica que somente apóso retorno do CONANDA
terão condições de apresentar uma nova 142 data para a realização da Segunda Etapa da Conferência
Estadual. Aberta a fala sobre a metodologia 143 proposta, Edna requere o envio do material sobre a
metodologia para maior compreensão. Cássia diz que a 144 comissão não está cumprindo somente o
calendário do CONANDA, mas que vem trabalhando há três meses 145 como um espaço de par�cipação
democrá�ca. Eliane reforça que há necessidade do trabalho de todos os 146 conselheiros.Cien�fica que
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foi pensado em uma pessoa de apoio tecnológico que vai orientar o delegado a 147 entrar e sair da
reunião nos trabalhos em grupos. Diz que reconhece os riscos de uma reunião virtual, pois 148 poderá
haver alguém com dificuldade de conexão, impactando o número de par�cipantes. Eliane apresenta a
149 leitura do Regulamento sobre a Conferência Estadual e solicita que quem quiser se manifestar faça
destaque. 150 Par�cipa ao pleno que estão trabalhando com a possibilidade de que a Segunda Etapa da
Conferência 151 Estadual possa acontecer de 19 a 23 de outubro de 2020, para isso, precisa da dilação do
prazo, com risco 152 das propostas de Minas Gerais não irem para Conferência Nacional, caso o
CONANDA não aprove essa 153 dilação. Aberto para dúvidas, Eliane esclarece que os delegados são
convidados. Pontua que ainda falta a 154 atualização dos prazos. Renata ques�ona senão há previsão de
vaga para adolescente observador. Dessa 155 forma, Eliane verifica o documento e diz que não há essa
previsão sobre adolescente observador no 156 Regulamento. Passa para a conferência do Regimento
Interno com a possibilidade de ampliar a par�cipação 157 dos adolescentes como observadores, com
direito a voz, mas sem direito a voto.RicardoZadra faz a leitura 158 da proposta do Regimento Interno
sobre o funcionamento da Segunda Etapa da X Conferência Estadual 159 elaborado pela Comissão
Organizadora, com a caracterização dos eixos. Ressalta o art. 13º, II no que tange à 160 paridade e à
representação regional dos municípios. Eliane pontua que a proposta segue as diretrizes do 161
CONANDA, diferindo, tão somente, quanto ao número de 11 delegados. Dessa forma, pretenderam 162
organizar a vaga para 10 delegados com paridade entre membros governamentais e civis e com uma vaga
de 163 para Fóruns e Redes que seria remanejada. Claudinei ques�ona sobre as vagas dos Conselheiros
Estaduais 164 que antes estavam previstas pelo documento orientador do Governo Federal. Cássia
pondera que não tem a 165 resposta se virá um documento adicional do CONANDA sobre cadeiras para
conselheiros estaduais como 166 vagas natas. No universo de 42 vagas deve se ver outras formas de
concorrer às vagas de forma a preservar a 167 diversidade dos grupos e segmentos sociais que podem
pleitear vagas para Conferência Nacional. Cássia da 168 Frente de Defesa destaca que historicamente o
CONANDA vem diminuindo o número de vagas para os 169 Conselheiros Estaduais e que cabe ao CEDCA
ques�onar este ponto ao CONANDA. Ricardo Zadra 170 comunica o retorno do Conselheiro Bernardo à
reunião. Eliane explica que colocará para aprovação do pleno 171 os textos do Regulamento e do
Regimento Interno como estão e que a complementação deles, com oacerto 172 de data e a finalização
dos documentos, será feita pela mesa diretora. Ricardo Zadra faz o chamamento dos 173 membros do
conselho nominalmente para se manifestarem pela aprovação do Regulamento da Conferência, 174
contabilizou 10 votos favoráveis ao inteiro teor do Regulamento. Ricardo Zadra faz o chamamento dos
175 membros do conselho nominalmente para se manifestarem pela aprovação do Regimento Interno,
10 votos 176 favoráveis ao inteiro teor do Regimento Interno com a ressalva que caso não necessite de
alteração 177 substancial a mesa diretora será responsável pela conclusão do documento. Eliane solicita
votação para 178 prorrogar o prazo do mandato da comissão organizadora da conferência estadual a
par�r da data de hoje por 179 mais seis meses, para terem condições de trabalhar as propostas estaduais
e as reflexões sobre a pandemia. 180 Ricardo Zadra faz o chamamento dos membros do conselho
nominalmente para se manifestarem pela 181 aprovação da prorrogação do prazo do mandato da
comissão organizadora da Conferência, sendo 10 votos 182 favoráveis, aprovada, assim, a prorrogação do
mandato da comissão.a) Recomposição da Mesa Diretora: 183 Eliane retorna a pauta sobre a vaga da
presidência da mesa diretora. Claudinei coloca o nome do Hudson 184 Roberto Lino como candidato à
vaga. Ricardo Zadra expõe que depois do nome ofertado pela sociedade 185 civil deve ser feita a votação,
conformando com Eliane o procedimento. Dessa forma, Ricardo Zadra 186 direciona a votação da vaga de
presidente da mesa diretora do CEDCA. Posteriormente, faz o chamamento 187 dos membros do
conselho nominalmente para votarem.Por unanimidade, Hudson Roberto Lino é eleito 188 presidente do
Conselho. Eliane faz leitura do texto escrito pelo Hudson encaminhado pelo chat da reunião: 189 “Beleza,
pessoal! Estamos juntos! Obrigada pelo apoio. Momento triste para nós. Sílvia presente e Deus nos 190
abençoará pela frente de defesa, pelos nossos companheiros da sociedade civil e governamental. CEDCA
191 vive forte nessa meta. Criança e Adolescente, prioridade sempre e nosso alvo.” Ricardo Zadra solicita
que o 192 texto lido por Eliane conste em ata.Claudinei informa que se faz necessária a recomposição da
comissão de 193 escolha da sociedade civil e informa que Vera Terêncio -Rede Cidadã se candidata como
subs�tuta da Silvia 194 Cris�na na comissão eleitoral. Dra. Paola pede que já seja marcada uma reunião
para a comissão apresentar 195 a minuta do Edital do processo eleitoral. Os membros da comissão
eleitoral agendaram a reunião para dia 28 196 de setembro. Eliane apresenta como informe que a
Assembleia Legisla�va do Estado de Minas Gerais 197 (ALMG), por meio das Comissões de Par�cipação
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Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 198 promove anualmente o processo de discussão
par�cipa�va do Plano Plurianual de Ação Governamental 199 (PPAG). Comunica que esta reunião será dia
23 de setembro, quarta-feira, às 9h30min e que ocorrerá de 200 forma virtual. No�fica, ainda, que
encaminhará o link aos conselheiros.Salienta que é extremamente 201 necessária a par�cipação da
sociedade civil nesta reunião. Juliana, coordenadora da Casa de Direitos 202 Humanos, faz o informe
sobre o documento encaminhado pela Assessoria Jurídica da SEDESE (ASJUR) à 203 Subsecretaria de
Direitos Humanos(SUBDH). Considerando que o lapso temporal entre a publicação inicial 204 (meados de
setembro de 2019) do Edital de Chamamento do FIA e o prazo de entrega de inscrição (até 10 de 205
outubro de 2019), sem publicação da Comissão, o mais seguro seria orientar a publicação da resolução
que 206 designa a Comissão e reabertura de prazo para apresentação dos projetos. Ricardo Zadra
ques�ona se este 207 documento é uma Nota Jurídica e se veio no formato de ressalva, orientação ou
recomendação. Juliana 208 informa que é um Memorando e que é uma orientação. Ricardo Zadra solicita
o envio do documento para 209 análise da mesa diretora do CEDCA.Dra. Paola diz que mais importante
que a orientação apresentada é a 210 verificação do plano de ação, pois se não foi feito plano de ação
nem de aplicação, o Edital é nulo, pois esse 211 é o fundamento da publicação do Edital. Dra. Paola
ressalta que este processo todo deve ser revisto. Zadra 212 diz que o Edital par�u do plano de ação de
2019, porém deveriam estar contemplando os planos de 2020 e 213 2021. Dra. Paola diz que solicitará
para conferência os registros dos planos de ação e de aplicação de 2018 e 214 2019. Ricardo Zadrafaz o
registo dos nomes dos conselheiros e convidados presentes na sessão plenária do 215 CEDCA: Eliane
Quaresma, Paula Cris�na, Priscila de Faria Pereira, Bernardo Pinto Coelho Naves, Ricardo 216 Augusto
Zadra, Elenice Cris�na Ba�sta Ferreira, Vera Lúcia Rezende Costa, Hudson Roberto Lino, Patrícia 217
Azevedo Alves, Maria Dorothéa Campos Moura, Claudinei dos Santos Lima, Marilene Frente de Defesa,
218 Janete Ribeiro Novo Mundo,Cáritas Itabira, Lia Conceição, Paola Domingues - MPMG, Juliana
Cordeiro da 219 CDH, Ana Maria Domingues da Cáritas Itabira; Maria Alice da Frente, Cássia da
Coordenação do Fórum e 220 Frente; Renata Silvério da Cáritas BH; Edna Souza do Fórum de Medidas,
Maria de Lourdes da secretária 221 execu�va do CEDCA. O Secretário da Mesa Diretora do Conselho
relata que foram feitas seis votações 222 nesta reunião.1) atas aprovadas com 09 votos, 2)votação de
inversão da pauta I-Conferência, II223 Recomposição e III-Fórum (8 votos), 3) Conferência; com
ampliação do prazo da realização da conferência 224 (10 votos), 4) Regulamento (10 votos), 5) Regimento
Interno(10 votos), 6) Votação da composição da mesa 225 diretora, sendo o nome do conselheiro Hudson
Roberto Lino votado por unanimidade.Menciona, então, a 226 presente reunião como um modelo de
plenária delibera�va. Eliane agradece a presença de todos e encerra a 227 reunião às 17:36

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Augusto Zadra, Técnico Fazendário de
Administração e Finanças, em 09/10/2020, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Eliane Quaresma Caldeira de Araujo, Coordenador(a), em
09/10/2020, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Claudinei dos Santos Lima, Usuário Externo, em
09/10/2020, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paula Cris�na Vieira, Servidor (a) Público (a), em
09/10/2020, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Priscila de Faria Pereira, Servidor (a) Público (a), em
09/10/2020, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Vera Inez Terêncio Rodrigues, Usuário Externo, em
13/10/2020, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alessandra Mar�ns Lara de Rezende, Servidor (a) Público
(a), em 13/10/2020, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Bernardo Pinto Coelho Naves, Subsecretário(a), em
13/10/2020, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Elenice Cris�ne Ba�sta Ferreira, Delegada de Polícia, em
14/10/2020, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Rezende Costa, Servidor (a) Público (a), em
14/10/2020, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Maria Dorothéa Campos Moura, Usuário Externo, em
16/10/2020, às 01:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Hudson Roberto Lino, Usuário Externo, em 23/10/2020,
às 12:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Patrícia Araújo Azevedo Alves, Usuário Externo, em
29/10/2020, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 20404157
e o código CRC 6CB550A9.
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