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Apresentação

Quando se aprovou no Brasil, há uma década, a Lei. n° 8.069,
criando o Estatuto da Criança e do Adolescente, estava dado um passo
fundamental para começar a mudar a situação dos "menores de idade"
no País. Tal situação era de flagrante desrespeito a direitos básicos dos
menores, como aqueles relacionados à proteção, à saúde, à educação,
ao lazer, a um ambiente familiar e social propícios ao seu pleno desen-
volvimento.

Esse desrespeito era traduzido, entre outros fatores, por altos ín-
dices de mortalidade infantil, doenças provocadas por desnutrição e fal-
ta de assistência médica, crianças e adolescentes fora da escola, explo-
ração do trabalho infanto-juvenil, maus-tratos em casa e nas instituições
de correção, abusos sexuais, prostituição, abandono nas ruas - fatores
que, em seu conjunto, muitas vezes induziam à marginalidade, ao uso de
drogas, à prática de pequenos e grandes delitos.

Dez anos depois de implantado o Estatuto, o que mudou? Muito
pouco, infelizmente. Houve avanços, principalmente na consciência de
que, protegidos por lei, as crianças e adolescentes merecem mais aten-
ção dos pais, educadores, agentes públicos, governos e sociedade em
geral. Mas as estatísticas e os noticiários mostram que o quadro ainda é
crítico.

Ao promover o seminário "10 Anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente - Avanços, Desafios e Perspectivas", em parceria com ins-
tituições públicas e da sociedade civil vinculadas ao tema, a Assembléia
Legislativa de Minas pretendeu não apenas a obtenção de um balanço
de resultados; buscou também, e principalmente, estimular uma análise
crítica das ações e da legislação pertinente ao público em questão, com
vistas a uma nova tomada de consciência e à indução das correções que
se façam necessárias.

Ao final do seminário, os participantes aprovaram 274 propostas,
elaboradas e discutidas em sete grupos de trabalho, que trataram dos
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temas: Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica de Assistên-
cia Social; Conselhos, Fundo Estadual e Fundos Municipais; A Criança
e o Adolescente: Violência e Segurança; A Família: Sobrevivência e Tra-
balho Infanto-Juvenil; Políticas de Saúde; Políticas de Educação; e Polí-
ticas de Cultura, Lazer e Esporte.

Tais propostas, reunidas nesta publicação, constituem imprescin-
dível fonte de consulta para quem queira discutir, aprimorar e implementar
programas e projetos relacionados à infância e à adolescência.

Agradecemos aos Deputado Edson Rezende, representante do
Legislativo no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, e ao Deputado Rogério Correia, autores do requerimento que
deu origem ao seminário, e a todos aqueles que contribuíram para a
realização do mesmo.

Deputado Anderson Adauto
Presidente du ssemb1éia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
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Contribuições importantes

Os problemas que vivem as crianças e adolescentes em Minas
Gerais e no país ainda são muito graves. Dados do Unicef indicam que,
em 1990, trinta e dois milhões de crianças e adolescentes brasileiros
viviam em situação de pobreza extrema, ou seja, em famílias em que a
renda média mensal per capita era de menos de cinqüenta dólares. Isto
exemplifica o que até hoje vemos nas ruas: crianças em situação de ris-
co, à revelia de qualquer ação governamental.

Dez anos depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente, insti-
tuído pela Lei n°8.069, de 13 de julho de 1990, apesar de ser conside-
rado uma das obras legislativas mais avançadas do mundo, ainda convi-
ve com o desafio de ser o guardião dos direitos das crianças e adoles-
centes brasileiros.

Ao afirmar que crianças e adolescentes têm direitos que podem
ser exercidos em face da família, da sociedade e do Estado, o legislador
constituinte deu o passo inicial para que a infância ejuventude tivessem a
proteção integral do Estado e, por conseguinte, da sociedade.

Cumpre ressaltar o importante papel desempenhado, em segui-
da, pelas entidades governamentais e não-governamentais de defesa dos
direitos das crianças e adolescentes, com a realização do Fórum Naci-
onal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que possibi-
litou o surgimento da nova lei e os avanços alcançados por meio de
discussões em congressos, seminários e encontros realizados por todo o
país.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ao realizar o Semi-
nário Legislativo "Dez Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente -
Avanços, Desafios e Perspectivas", buscou discutir com a população
mineira as profundas inovações introduzidas pela nova lei, como os Con-
selhos Tutelares, a nova política de atendimento e o instituto da adoção,
dentre outras. Nesse contexto, era preciso promover um momento no
qual a população, por meio de suas entidades organizadas, tivesse a
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oportunidade de avaliar a implementação da própria lei e das políticas
de atendimento à criança e ao adolescente em Minas Gerais.

Este documento final reúne as discussões feitas durante o semi-
nário. São contribuições importantes originadas da reflexão individual e
coletiva dos mais de 800 participantes. Tem, sobretudo, seu fundamento
nas experiências que cada um trouxe, as quais, não raro, são fruto de
anseios, sonhos e desafios vividos na sua luta cotidiana.

Deputado Edson Rezende
Representante da Assembléia no Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente



GRUPO 1
ESTATUTO DA CRANÇA E DO

ADOLESCENTE, LEI ORGÂNICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Interface entre a assistência social e o ECA

1. Estabelecimento de interfaces e inter-setoriedade entre as diver-
sas políticas públicas e instituições sociais que prestam atendi-
mento à criança e ao adolescente em situação de risco social e
pessoal, criando-se agendas comuns, com deliberações compar-
tilhadas entre os Conselhos da Criança e do Adolescente, de
Assistência Social, Saúde, Trabalho, Segurança Alimentar, Ha-
bitação e Educação.

2. Elaboração, pelos Conselhos da Criança e do Adolescente e de
Assistência Social, pelo Legislativo e órgãos afins, de um mapa geral
de controle dos projetos e programas referentes à criança e ao ado-
lescente, com estabelecimento de metas qualitativas e quantitativas,
de curto, médio e longo prazos, divulgação para a comunidade, trans-
parência e agilidade nas informações.

3. Centralização das ações voltadas para a criança e o adolescente no
atendimento à família, inserindo-a, como prioridade absoluta, nos
programas de assistência social, bolsa-escola, benefícios de presta-
ção continuada, agentes de saúde, visitadores domiciliares, geração
de emprego, renda e habitação, direitos educacionais, articulando-
se e intersetorizando-se essas ações por meio dos Conselhos da
Criança e do Adolescente e de Assistência Social.

4. Fortalecimento dos Conselhos Tutelares, por meio: do apoio dos
órgãos públicos e dos Conselhos da Criança e do Adolescente e de
Assistência Social, para o exercício de sua função; da elaboração,
pelo órgão gestor estadual da área da criança e do adolescente, de
um projeto de capacitação continuada dos Conselhos Tutelares, a
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curto, médio e longo prazos, com garantia de recursos para sua
implementação; e da criação, pelos municípios, de programas e
projetos necessários à implementação das medidas de proteção e
retaguarda para a ação dos Conselhos Tutelares.

Estabelecimento de ações voltadas para a educação e a prevenção, por
meio de: estratégias efetivas de divulgação do ECA e da LOAS, de modo
que sejam incorporadas pela comunidade em geral e pelos órgãos públi-
cos; e campanhas educativas sistemáticas dirigidas à população—utilizan-
do-se os diversos meios de comunicação —,como objetivo de se instau-
rar uma consciência coletiva de combate à violência doméstica, à explora-
ção sexual, à exploração do trabalho, ao uso de drogas e aos acidentes de
trânsito, que possam atingir as crianças e os adolescentes.

6. Introdução, em caráter obrigatório, dos temas violência doméstica, explo-
ração sexual, exploração do trabalho, uso de drogas e acidentes de trân-
sito no currículo escolar, em todos os níveis e modalidades de ensino.

7. Destinação exclusiva das áreas do Estado pertencentes à antiga Febem
para instalação de serviços voltados para a criança e o adolescente.

8. Prioridade absoluta à inserção das famílias nos programas de assis-
tência social, bolsa-escola, benefícios de prestação continuada, ge-
ração de emprego, renda e habitação.

9. Implantação imediata da escola de oito horas, da educação infantil ao
ensino fundamental, principalmente nas periferias urbanas e em regi-
ões de risco, desenvolvendo-se programas articulados inter-setoriais.

10. Apoio técnico e financeiro aos municípios na implantação dos pro-
gramas de bolsa-escola, pri'íissionalização de adolescentes ejovens
e assistência à família.

11. Campanha efetiva contra a ação dos traficantes e o aliciamento de
crianças e adolescentes, por meio de: instalação de equipamentos
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públicos vinculados às políticas sociais básicas, principalmente em
vilas, favelas e regiões de risco; promoção, pela Assembléia
Legislativa, de um concurso de projetos municipais e de ONGs, nessa
área, com premiação para aqueles que atingirem os melhores resul-
tados; capacitação de profissionais e da comunidade para interven-
ção e atuação nessa área; e ampliação das políticas de saúde volta-
das para os drogaditos.

12. Destinação anual de verba orçamentária para os municípios, por meio
de fundo estadual, para financiamento dos planos municipais de as-
sistência social à criança e ao adolescente.

13. Criação de lei que obrigue o poder público a planejar, em articulação
com ONGs, a ocupação de quadras de esportes, piscinas e outros
equipamentos esportivos, em praças e escolas públicas, para atendi-
mento às crianças e adolescentes, aos sábados, domingos e feriados.

14. Proibição, em momentos de contingenciamento na administração públi-
ca, de corte de recursos financeiros e de pessoal em programas e projetos
voltados para a criança e o adolescente e para a assistência social.

15. Instituição de uma câmara interconselhos para articulação de pro-
gramas e projetos setoriais voltados para a criança e o adolescente.

16. Realização, a cada dois anos, de seminário como este, para avalia-
ção dos programas e projetos desenvolvidos nas áreas sociais, dos
resultados alcançados e metas atingidas.

17. Instituição e aplicação efetiva de penalidades, quando necessário,
nos casos de omissão dos governantes que comprovadamente
descumprirem oECA e a LOAS e não implantarem os serviços
indispensáveis aos direitos da criança e do adolescente.

18. Ampliação dos canais de participação dos Conselhos nas comis-
sões dos Legislativos municipais e estadual.
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19. Inserção das deliberações das conferências de saúde, educação,
assistência social e dos direitos da criança e do adolescente nas pro-
gramações governamentais e sua transformação em lei, quando pos-
sível, no que diz respeito à criança e ao adolescente.

20. Fiscalização, acompanhamento permanente e garantia de repasse
de recursos para os Fundos de Assistência Social e da Criança e do
Adolescente, zelando pela agilidade de aplicação dos recursos, con-
forme planos previamente aprovados pelos Conselhos.

21. Continuação do processo de discussão para implementação do pro-
grama de renda mínima, em parceria com o Estado, priorizando as
famílias com crianças e adolescentes de O a 16 anos.

22. Cumprimento das leis do Direito Educacional para a oferta da edu-
cação infantil, em horário integral, com prioridade nas vilas, favelas e
periferias urbanas.

23. Realização de diagnóstico da assistência social em todo o Estado,
por microrregiões, para melhor diferenciação das realidades
socioeconômicas.

24. Implantação de um programa permanente de formação de conselheiros
e de agentes comunitários, nas áreas da criança e do adolescente e de
assistência social, por meio da TV Assembléia e da Escolado Legislativo.

25. Criação de um banco de dados interinstitucional, integrado, coorde-
nado pela Assembléia Legislativa, sobre programas e projetos refe-
rentes à criança e ao adolescente.

26. Estabelecimento, pelos municípios, de metas anuais de redução do
número de crianças e adolescentes drogaditos e nas ruas, com
planejamento para sua execução.

27. Ampliação do número de crianças matriculadas em escolas de edu-
cação infantil em todos os municípios.



28. Ampliação do atendimento aos portadores de deficiência pelo pro-
grama de Ações Supletivas do SUS-MO, no que se refere a aquisi-
ção, treinamento do usuário beneficiado e repasse de órteses e
próteses, com descentralização e regionalização, via Diretorias Regio-
nais de Saúde, em parceria com ONGs, abrangendo a faixa etária de
O a 18 anos, conforme demanda e priorizando lista oficial de inscritos,
com fiscalização e controle pelo Conselho Estadual de Saúde.

29. Realização de exames anuais de acuidade visual e auditiva em todas
as crianças e adolescentes de O a 18 anos e fornecimento de apare-
lhos aos mais carentes.

30. Criação de mecanismos para dotar de condições básicas de funcio-
namento todos os abrigos sob gestão da Setascad e dos municípios

31. Financiamento, durante cinco anos, de no mínimo 70% dos planos
municipais de assistência social envolvendo a criança, o adolescente
e suas famílias, nos municípios com baixo índice de Desenvolvimen-
to Humano e que não recebem recursos federais.

32. Inclusão na programação da TV Assembléia de um programa de
cidadania para crianças e adolescentes.

33. Cumprimento da LDB, garantindo-se a inclusão e a acessibilidade
de crianças e adolescentes portadores de deficiência em todas as
escolas, programas e equipamentos públicos.

34. Execução de projetos de capacitação continuada para os conselheiros
tutelares e conselheiros municipais de direitos da criança e do adoles-
cente, sob coordenação da Setascad, em parceria com os municípios.

35. Continuação do processo de descentralização de recursos financei-
ros, programas e projetos de atendimento aos direitos da criança e
do adolescente e à família, respeitando a realidade e as necessida-
des de cada município.

36. Garantia de recursos orçamentários e financeiros e agilização do financi-
amento dos programas de atendimento às crianças e adolescentes.
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GRUPO II
CONSELHOS E FUNDOS ESTADUAL

E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Para o Executivo estadual

37. Fortalecimento do Cedca, por meio da criação de equipe técnica
vinculada à SetascadlMG, com previsão orçamentária garantida, para
assessorar a criação, estruturação e funcionamento dos Conselhos
Municipais e Conselhos Tutelares.

Para os Executivos estadual e municipais

38. Garantia, por meio de lei, da inclusão, nas propostas orçamentárias
das Secretarias Estadual e Municipais, de projetos que contemplem
a criança e o adolescente, conforme determina a Lei Federal n°8.069/
90, em seu artigo 4°.

39. Garantia da alocação dos recursos financeiros governamentais in-
vestidos no desenvolvimento dos serviços, programas e projetos de
atenção à criança e ao adolescente nos Fundos de Direitos da Cri-
ança e do Adolescente.

Para o Executivo e Legislativo estaduais

40. Manutenção da estrutura atual da Setascad responsável pela área
da Criança e do Adolescente, assegurando-se o reordenamento, com
vistas ao cumprimento dos preceitos do ECA.

41. Fortalecimento da Defensoria Pública, com a apresentação e apro-
vação de lei orgânica, garantindo-se ao órgão a autonomia necessá-
ria ao exercício de suas atribuições.
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Para os Legislativos estadual e municipais

42. Atuação no sentido de exigir do Executivo a proposição de leis refe-
rentes à política municipal dos direitos da criança e do adolescente,
prevendo a criação de Conselho de Direitos, Fundos e Conselho
Tutelar para a Infância e a Adolescência.

43. Aprovação, no orçamento, de recursos para a execução da política
de direitos da criança e do adolescente, coordenada e deliberada
pelo Conselho de Direitos.

44. Fortalecimento de canais que garantam a participação popular no con-
trole e execução das políticas de direitos da criança e do adolescente.

45. Proposição de emendas, quando necessário, com o objetivo de
ampliar recursos para a execução das medidas protetivas e
socioeducativas, garantindo-se o previsto no artigo 4°, parágrafo
único, alínea "d", do ECA, segundo o qual "a prioridade compreen-
de destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relaciona-
das com a proteção à infância e à juventude".

46. Garantia de que, na reforma administrativa, a política da criança e do
adolescente não fique restrita à assistência social, considerando-se
as suas especificidades estabelecidas na Lei n° 8.069/90.

47. Constituição de frente parlamentar no Estado de Minas Gerais para
atuação em bloco em relação às ações de interesse da criança e do
adolescente.

Para o Ministério Público

48. Garantia de cumprimento da competência dos Conselhos de Direitos e
Tutelares, no âmbito estadual e municipal, na garantia da defesa dos
direitos difusos e coletivos: proteção e defesa da infância e dajuventude.
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49. Estabelecimento de parcerias na implantação e implementação dos
Conselhos e Fundos.

50. Ajuizamento de medidas judiciais (por exemplo, ação civil pública)
para garantir o pleno funcionamento e eficácia dos Conselhos de
Direitos e Tutelares.

51. Participação ativa nas reuniões deliberativas dos Conselhos de Di-
reitos.

52. Garantia do cumprimento das deliberações dos Conselhos de Direi-
tos, utilizando-se, quando necessário, os instrumentos legais cabí-
veis.

53. Incentivo à criação e funcionamento dos Fias (Fundos Municipais
de Direitos da Criança e do Adolescente) e constante fiscalização
desses Fundos.

Para o Tribunal de Justiça e Juizados da Infância e da Juventude

54. Resolução dos conflitos que envolvam adolescentes que sejam apre-
sentados pelo Ministério Público, centros de defesa, órgãos gover-
namentais, organizações sociais civis e outras.

55. Consolidação da divulgação e aplicação da Lei 8.069/90, não só no
âmbito do Judiciário, mas também nos outros poderes constituídos.

56. Dotação das Varas da Infância e da Juventude do Estado de condi-
ções técnico-operacionais e financeiras para a implementação das
medidas legais.
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GRUPO III
VIOLÊNCIA E SEGURANÇA

Aspectos preventivos de violência

57. Articulação efetiva de ações conjuntas entre as Secretarias de Esta-
do da Educação, da Saúde e Setascad, Prefeituras Municipais, Pro-
motoria da Infância e da Juventude, Conselhos Tutelares, Conselhos
de Direitos, organizações não-governamentais e representantes da
comunidade.

58. Capacitação de educadores para trabalharem os temas ética e
cidadania, na perspectiva de tratar a questão da violência nas
escolas.

59. Desenvolvimento de atividades preventivas, dirigidas aos educandos,
privilegiando práticas educativas que tenham como base a formação
ética do cidadão, valorizando-se o respeito à vida, a dignidade do
ser humano, a solidariedade e o respeito às diferenças.

60. Apoio a programas e ações de incentivo ao protagonismo e à par-
ticipação juvenil (grêmios).

61. Incentivo, em todas as escolas, à defesa e à prática dos direitos
humanos, em especial da criança e do adolescente, e à observância
dos princípios da convivência harmônica e solidária.

62. Divulgação e promoção de debates sobre o ECA e sobre os direi-
tos educacionais nas escolas.

63. Continuidade da implementação da educação escolar indígena, ga-
rantindo-se educação de qualidade, para valorização e fortalecimento
da cultura tradicional das diferentes etnias indígenas presentes no
Estado de Minas Gerais, possibilitando às comunidades indígenas
autonomia e gestão do processo educacional.
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64. Fiscalização do cumprimento da proibição do trabalho infantil.

65. Maior fiscalização da proibição do trabalho infantil na adaptação do
calendário escolar ao ano agrícola nas diversas regiões de Minas Gerais.

66. Garantia e fiscalização do transporte escolar adequado e seguro (ar-
tigo 64 do CTB), nas regiões metropolitana e rural (artigos 136 a
139 do CTB).

67. Ampliação da abrangência do Programa Bolsa Familiar para Edu-
cação.

68. Adequação da rede de ensino público regular e sua dotação com
recursos humanos e físicos para possibilitar o acesso do aluno por-
tador de necessidades especiais.

69. Implementação do processo de inclusão do aluno portador de ne-
cessidades educacionais especiais nas escolas regulares.

70. Garantia, em cumprimento da Constituição Federal e da LDB, de
ampliação das oportunidades de acesso à educação, para crianças
de O a 6 anos, nos sistemas públicos de ensino do Estado de Minas
Gerais, inclusive no meio rural.

71. Inclusão das crianças de 6 anos nas matrículas do ensino fundamen-
tal, que deverá ter a duração de nove anos.

72. Realização, em caráter de urgência, de estudo demográfico, de
âmbito estadual, com vistas a avaliar, com dados da realidade, as
possibilidades de atendimento à criança de 6 anos, mesmo no meio
rural.

73. Inclusão dos profissionais da educação infantil nas propostas e nos
programas de capacitação das Secretarias Municipais e Estadual de
Educação.
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74. Definição de parcerias com instituições de ensino superior da capital
e do interior, visando à formulação de políticas de formação perma-
nente de recursos humanos na educação infantil.

75. Reexame da situação e da vinculação das creches mantidas pelo po-
der público, tendo-se em vista maior atenção à criança de 0 a 3 anos.

76. Garantia da universalização do ensino fundamental obrigatório, gra-
tuito e de qualidade.

77. Garantia de ensino médio em condições favoráveis ao seu bom fun-
cionamento (salas, ambiente, laboratórios equipados, bibliotecas, etc.)
em escolas públicas, na capital e no interior, inclusive no meio rural,
com garantia de repasse de recursos pelo governo.

Mídia e violência

78. Ampliação do "Disque Direitos Humanos" (0800-31-1119) para
receber denúncias de todo o Estado sobre violência na mídia, bem
como capacitação dos profissionais envolvidos, a fim de dar enca-
minhamentos aos órgãos públicos competentes para que se faça cum-
prir a legislação.

79. Promoção de debates públicos sobre o tema mídia e violência, en-
volvendo a sociedade civil.

80. Envolvimento das organizações não-governamentais e dos agentes de
educação informal, com uma perspectiva global e comunitária, uma vez
que, juntamente com os profissionais da mídia, podem desempenhar im-
portante papel nessa questão. Com a existência de sistemas de comunica-
ção corno a Internet, arnídia será ainda mais onipresente e universal. Como
conseqüência, o novo ambiente digital demanda atenção semelhante àquela
dirigida à cultura e à educação no mundo tradicional. Debate em tomo da
criação de um código de ética para os provedores de acesso à Internet.
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81. Articulações políticas, por meio da ALMG, para implementação
imediata do Conselho Federal de Comunicação Social.

82. Desenvolvimento de ações para que o Ministério Público,juntamen-
te com a sociedade civil organizada, na ausência do Conselho de
Comunicação Social, exerça seu papel de ajustamento de condutas,
visando à implementação de políticas públicas em relação à mídia.

83. Manifestação de apoio ao Ministério da Justiça pela regulamentação
da Portaria 773, referente à classificação de programas televisivos.

84. Divulgação dos códigos de ética dos profissionais da mídia, das
empresas de mídia, dos sindicatos, etc., para que sejam objeto de
ampla discussão e conhecimento da sociedade.

85. Moção de apoio para que a Assembléia Legislativa e a sociedade
civil organizada intervenham junto à Câmara dos Deputados, para
que seja reaberto o debate em torno da criação do Fistel (Fundo de
Telecomunicações).

86. Encaminhamento ao Conar de proposta para que seja coibida, em
qualquer veículo de informação, a propaganda que incentive com-
portamentos inadequados no trânsito, tais como: bebida e direção,
excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos, etc.

Centro Estadual de Referência para o Combate à Violência
Doméstica

87. Implementação do Centro de Referência, visando cumprir os se-
guintes objetivos:
a) orientar e monitorar programas de atendimento na área da vio-

lência doméstica e exploração sexual.
b) implantar e atualizar banco de dados.
e) capacitar os profissionais e agentes que atuem como público-alvo.
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d) estabelecer parcerias junto à iniciativa pública e privada para a
captação de recursos técnicos e financeiros.

e) comprometer a sociedade, instrumentalizando-a para atuar no
enfrentamento da violência doméstica e exploração sexual con-
tra crianças e adolescentes, com dotação orçamentária que
viabilize a concretização das ações propostas.

88. Incentivo à inclusão, nas escolas públicas e privadas, do tema trans-
versal "violência doméstica".

Violência e segurança no trânsito

89. Criação de condições que garantam segurança adequada no trânsito
(artigos 1° e 6° do CTB).

90. Implementação da obrigatoriedade de educação para o trânsito (ar-
tigos 74 a 79 do CTB).

91. Viabilização de oportunidades para que o adolescente infrator de
trânsito possa cumprir medida socioeducativa, aplicada pela autori-
dade competente, desenvolvendo atividades preferencialmente em
órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

92. Maior rigor da fiscalização de transito, firmando-se convênios muni-
cipais nos locais onde ainda não existam.

93. Apoio a programas de incentivo à educação e à formação do futuro
motorista, a exemplo do projeto-piloto do Denatran, em que o adoles-
cente, a partir do 1° ano do ensino médio, já recebe informações básicas
sobre trânsito, para adquirir posteriormente sua carteira de habilitação.

94. Incentivo a campanhas que orientem sobre os perigos de uso de
bebidas alcoólicas e substâncias de efeitos análogos por pessoas
que dirigem.
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Medidas socioeducativaslRedução da idade penal

95. Moção de repúdio aos presidentes do Senado e da Câmara Fede-
ral, pela tramitação de todas as proposições que tratem da redução
da maioridade penal.

96. Priorização de medidas preventivas, em detrimento das de repres-
são e penalização.

97. Criação de projeto de capacitação profissional para técnicos e edu-
cadores sociais que atuam com crianças e adolescentes em conflito
com a lei.

98. Mais investimentos em saúde, educação e geração de empregos do
que em aparelhos repressivos ou em medidas de cunho repressivo.

Avaliação e acompanhamento da aplicação de recursos no atendi-
mento do autor de ato infracional

99. Aumento das rubricas do Orçamento do Estado na área de atendi-
mento ao autor de ato infracional.

100. Elaboração diferenciada, na LDO, para os recursos provenientes
dos Fundos (Fias), quando se destinarem ao atendimento de au-
tor de ato iníracional. Destinação de recursos a um programa de
capacitação e formação contínua dos técnicos e educadores im-
plicados nesse processo.

101. Destinação de recursos que supram a carência de pessoal e de
equipamento, integrados a um programa de atendimento
sociopsicopedagógico.

102. Criação de sistema de gerenciamento das ações, prazos e metas a
serem atendidas dentro de um planejamento dos recursos desti-
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nados a essa área, pelos Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente.

103. Descentralização do atendimento da medida socioeducativa de
internação da capital, com criação de pólos regionais.

104. Implantação de programas de semiliberdade nos pólos regionais.

105. Atenção especial aos critérios arquitetônicos e pedagógicos que
contemplem os pressupostos da Lei 8.069.

106. Atenção especial das políticas públicas de saúde a adolescentes
com prática de ato infracional, com investimentos em programas
de pesquisa, prevenção e tratamento ambulatorial.

107. Articulação de um grupo, envolvendo o Fórum Mineiro de Saúde
Mental e outras entidades afins, governamentais ou não, que dê con-
tinuidade à pesquisa, à reavaliação e à implementação das propostas
21,22 e 23 das "37 propostas apresentadas pelo grupo de trabalho
criado pelo governador do Estado de Minas Gerais em 26/1/1999",
ampliando as propostas 21 e 22 para todo adolescente portador de
sofrimento mental, sem restringi-la apenas a toxicômanos.

Proposta 21 - Criação de serviços articulados por regiões,
conforme estrutura da Secretaria de Estado da Saúde -
SES, para desintoxicação e tratamento de toxicômanos,
com atendimento ambulatorial especializado para crian-
ças e adolescentes, inclusive os que cumprem medida
socioeducativa de internação, e suas famílias.
Proposta 22— Criação de 2 Centros de Referência da Criança e
do Adolescente - CRIAs, dentro do programa de desintoxicação
e tratamento de toxicômanos, em Belo Horizonte.
Proposta 23— Criação de 20 leitos, dentro do programa de
desintoxicação e tratamento de toxicômanos, para adoles-
centes drogaditos em crise, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
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Propostas para atendimento a adolescentes autores de ato
infracional

108. Fortalecimento da fiscalização regular e constante das instituições
de internação, segundo orientações das Regras Mínimas das Na-
ções Unidas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade e
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

109. Efetivação e fortalecimento do acompanhamento sistemático das
medidas socioeducativas, pelos órgãos competentes.

110. Desarquivamento do projeto de lei que cria o Centro de Integração
Operacional, para agilização do processo e do atendimento ao
adolescente, contribuindo ainda para a eficácia da aplicação da
medida socioeducativa.

111. Implementação, em todo o Estado, do Sistema de Informação
para a Infância e a Adolescência (Sipia II), voltado para o
monitoramento do cometimento do ato infracional por adolescen-
te e do cumprimento da medida socioeducativa aplicada.

112. Criação, conforme a proposta 31, da carreira de educador espe-
cializado e de escolas ou cursos com formação específica.
Proposta 31 (das 37 propostas apresentadas pelo grupo de

trabalho criado pelo governador do Estado de Minas Gerais
em 261111999) - Formação e valorização dos dirigentes, téc-
nicos, monitores, orientadores e voluntários que atuam no
atendimento direto ao adolescente infrator

113. Formulação e/ou consolidação da proposta sociopedagógica para
os centros de internação e semiliberdade.

114. Estruturação de um sistema integrado de prevenção e de execu-
ção das medidas socioeducativas não restritivas de liberdade, pe-
las administrações municipais, para que a internação seja, de fato,
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a última medida a ser aplicada, tendo em vista a função socializadora
da comunidade.

115. Elaboração de projeto sociopolítico pedagógico, com especial
ênfase no Programa de Atendimento ao Egresso, em parceria com
os municípios, bem como implantação ou implementação de Pro-
gramas de Atenção às Famílias.

116. Estabelecimento de um processo gradativo de inserção do jovem
na comunidade, a partir da internação, utilizando não só recursos
ambulatoriais, mas também outros serviços oferecidos pela socie-
dade, como atividades profissionalizantes e educativas. Esse pro-
cesso pressupõe uma parceria com instituições da comunidade,
garantindo um acompanhamento conjunto de todos os profissio-
nais envolvidos no atendimento.

117. Incentivo ao funcionamento em rede, articulando apoios e servi-
ços governamentais e não-governamentais.

118. Identificação de novas fontes de financiamento e manutenção das atuais.

119. Criação de diretrizes orçamentárias e estruturais que garantam condi-
ções de atendimento aos órgãos de acompanhamento psicológico,
sociopedagógico ejurídico e a entidades que recebem crianças e ado-
lescentes encaminhados pelo Conselho Tutelar previsto no ECA.

120. Criação de mecanismos e de um órgão composto de uma equipe
interdisciplinar de profissionais técnicos, especialmente capacita-
dos e designados para seguintes funções relacionadas a medidas
socioeducativas de prestação de serviços à comunidade:
a) orientação e acompanhamento psicológico dos adolescen-
tes au-tores de ato infracional e de suas famílias, durante e após o
cumprimento da medida;
b) orientação e acompanhamento dos funcionários das entida-
des que recebem os adolescentes para cumprirem a medida;
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c) articulação do Juizado da Infância e da Juventuude com
ONGs, entidades e programas, para proporcionar aos adoles-
centes autores de ato infracional o acesso a cursos
profissionalizantes, atividades esportivas, educativas e culturais;
d) encaminhamento dos adolescentes para empregos após o
cumprimento da medida.

121. Ativação integral da Divisão de Orientação e Proteção à Cri-
ança e ao Adolescente, da Secretaria de Estado da Seguran-
ça, com pleno funcionamento das suas três delegacias
especializadas.

Propostas elaboradas nas oficinas do Encontro Estadual da Cam-
panha de Combate à Violência Doméstica e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes

122. Divulgação permanente, na mídia, das ações dos Conselhos Tute-
lares e de Direitos.

123. Articulação do Conselho Estadual com os Conselhos Municipais.

124. Mobilização da sociedade civil para criação e implementação de
projetos sociais nas comunidades.

125. Implementação de campanha no Estado, articulada coma rede de
proteção integral à criança e adolescente.

126. Realização periódica (anual) de encontros estaduais para discutir,
trocar experiências, pressionar o poder público e fazer valer os
direitos da criança e do adolescente, sensibilizar, conscientizar e
responsabilizar a comunidade.

127. Utilização de material (cartilhas, vídeos,folders, etc.) produzidos
pela campanha.
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128. Continuidade, estimulação e viabilização da campanha na mídia,
estabelecendo parcerias com os órgãos de comunicação; realiza-
ção de seminário para discutir a ética da mídia com relação aos
fatos que envolvam crianças e adolescentes.

129. Constituição de um fórum de discussão de debates sobre o fenô-
meno.

130. Divulgação da campanha, por intermédio dos Conselhos Regio-
nais e Secretarias em geral do ECA, enfatizando-se o art. 245.

131. Fortalecimento dos Conselhos Tutelares e apoio a essas entidades.

132. Articulação da rede de apoio legitimada pelo CMI)CA e/ou CMAS.

133. Fortalecimento da interlocução, principalmente entre promotores
ejuízes, na Varada Infância e da Juventude.

134. Curso de capacitação para conselheiros tutelares, incluídos os do
interior, utilizando-se a verba dos Conselhos de Direitos.

135. Capacitação para profissionais das áreas de educação, saúde,
segurança pública, judiciário, ONGs e OGs que atuam com crian-
ça e adolescente.

136. Priorização efetiva da atenção à criança e ao adolescente nas áre-
as da saúde, dajustiça e nas políticas públicas.

137. Criação de centros de atendimento que efetivamente atendam às
necessidades de crianças e adolescentes, com funcionários
multiprofissionais capacitados, buscando inclusive o atendimento
às famílias.

138. Habilitação/capacitação de todos os profissionais envolvidos nes-
te problema (promotores, conselheiros, policiais, etc.).
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139. Capacitação de agentes multiplicadores para o combate à violên-
cia contra criança e adolescente.

140. Incentivo à constituição de Conselhos Municipais e elaboração de
um projeto de lei que estabeleça o número de Conselhos/conse-
lheiros com base no número de habitantes ou no diagnóstico da
demanda local existente; implantação do Sipia; estabelecimento
de critérios de seleção para conselheiros (nível de instrução, for-
mação, experiência, etc.).

141. Criação de equipe técnica de suporte aos conselheiros.

142. Criação de uma lei estadual que estimule a "Semana do Estatuto e
Prática do ECA" em escolas.

143. Recusa a um modelo apresentado como "bonito" para a socieda-
de (criação de órgãos e grandes projetos), mas sem infra-estrutu-
ra adequada para garantir sua sustentabilidade.

144. Criação e/ou implementação de delegacias especializadas de de-
fesa dos direitos da criança e do adolescente.
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GRUPO IV
A FAMÍLIA: SOBREVIVÊNCIA E
TRABALHO INFANTO-JUVENIL

145. Realização de amplas campanhas educativas de sensibilização, no
âmbito rural e urbano, sobre os malefícios da exploração da mão-
de-obra de criança e adolescente, para a desconstrução do mito
do trabalho como única forma de prevenção da violência infanto-
juvenil, de educação/socialização e dignificação de criança ejo-
vem.

146. Criação de texto de lei regulamentar sobre o trabalho educativo e
a aprendizagem previstos nos arts. 68 e 62 do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente e no inciso XXXIII do art. 70 da Constitui-
ção da República, estabelecendo-se a jornada de quatro horas
diárias, com proibição de hora-extra e de compensação semanal
da jornada de trabalho.

147. Garantia, no Orçamento, dos programas e projetos propiciadores
de sobrevivência para as famílias de baixa renda, por meio de
redes de economia popular/solidária e ações de orientação
sociofamiliar no âmbito do campo e da cidade.

148. Garantia de acesso da criança e do adolescente à rede pública de
ensino, ampliando-se gradativamente seu tempo de permanência
na escola.

149. Criação de programas estaduais/municipais de formação profissi-
onal do adolescente, adequando-os a recursos disponíveis ou a
serem criados, em consonância com as mudanças e transforma-
ções do mundo do trabalho, não se comprometendo, porém, o
ensino fundamental e obedecendo-se as seguintes diretrizes:
a)	a formação profissional deve focalizar o mercado em sua
diversidade, considerando sua face tradicional e a face popular/
solidária;
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b) os programas de formação profissional devem ultrapassar
o mero adestramento técnico do jovem, contemplando suas habi-
lidades básicas, sua competência e sua formação integral;
e)	o Estado deve fiscalizar a iniciativa privada, assegurando ao
jovem uma formação profissional idônea;
d) o Estado, por meio dos Conselhos Municipais e Estaduais
de Direitos da Criança e do Adolescente e de Educação, deve
avaliar, antes de serem aprovados, os planos pedagógicos desti-
nados à formação profissional, como também as instalações físi-
cas e sua adequação aos princípios do Estatuto da Criança e do
Adolescente e à legislação vigente;
e) o jovem com baixa escolaridade deve ter oportunidade de
formação profissional de acordo com suas potencialidades.

150. Ações da Assembléia Legislativa junto ao Congresso Nacio-
nal para alterar a legislação trabalhista, estabelecendo-se ajor-
nada de trabalho de quatro horas diárias para adolescente en-
tre 16 e 18 anos, perfazendo um total de 20 horas semanais,
proibindo-se as hora-extras e compensação semanal da jorna-
da de trabalho.

151. Garantia, no orçamento do Conselho Estadual de Direitos da Cri-
ança e do Adolescente, de recursos para efetivação de pesquisas
quantitativas e qualitativas sobre a temática do trabalho infanto-
juvenil no Estado de Minas Gerais; e garantia de que, por meio de
norma específica, os programas e projetos de políticas públicas
estaduais e municipais voltados para o público infanto-juvenil e
sua família contenham em sua estrutura o item avaliação formal/
processual.

152. Destinação, pelo Legislativo, de uma porcentagem do orçamento
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(Fapemig) para a efetivação de linhas permanentes de pesquisas
quantitativa e qualitativa sobre a temática família, sobrevivência e
trabalho infanto-juvenil em Minas Gerais.
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153. Organização e disponibilização, pela Assembléia Legislativa, em
parceria com o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do
Adolescente, de dados sobre a família, infância e adolescência,
por meio de seu site dos municípios, e criação de publicações
contendo dados atualizados para divulgação junto às instituições
de defesa/proteção, atendimento, estudos e pesquisa da infância e
dajuventude em Minas Gerais.

154. Ações da Assembléia Legislativa junto ao Congresso Nacional
para alterar a legislação, criando comissão paritária, composta de
trabalhadores, governo e empresários, para deliberar sobre a apli-
cação dos recursos compulsórios da contribuição parafiscal dos
serviços sociais autônomos ligados à aprendizagem - Senai, Senac,
Senat e Senarc, e extensão desses serviços ao interior.

155. Extensão do programa bolsa-escola a outros municípios do Esta-
do com comprovada necessidade socioeconômica.

156. Avaliação e adaptação, pelo Conselho Estadual de Direitos da
Criança e do Adolescente, dos programas de formação profissio-
nal às necessidades do adolescente portador de deficiência, per-
mitindo que ele tenha condições reais de ingresso no mundo do
trabalho.
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GRUPO 
POLÍTICAS BÁSICAS DE SAÚDE

157. Criação de mecanismos que garantam o cumprimento do Estatu-
to da Criança e do Adolescente no capítulo referente à saúde.

158. Cobertura integral da assistência à saúde de crianças e adoles-
centes, "entendida como um conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do
sistema de saúde".

159. Levantamento e ampla divulgação dos órgãos que prestam aten-
dimento ao adolescente em cada município.

160. Criação de fóruns permanentes para garantir a inter-relação da
saúde com a educação e a assistência social, promovendo-se a
inter-setorialidade do atendimento da criança e do adolescente.

161. Instituição de um sistema de informação sobre a saúde, afim de
diagnosticar principalmente o perfil do adolescente, por meio de
indicadores de morbi-mortalidade, e orientar ações preventivas e
curativas de saúde.

162. Consolidação dos indicadores de morbi-mortalidade de aciden-
tes, traumas e causas básicas, por meio de um sistema de informa-
ção referente à saúde da criança e do adolescente.

163. Implementação de atividades culturais, esportivas e de lazer, com
o objetivo de promover a saúde das crianças e adolescentes, os
quais terão participação garantida no planejamento, execução e
avaliação dessas atividades.

164. Proibição de propagandas que incentivem a criança e o adoles-
cente a comportamentos prejudiciais à saúde, como o uso de ci-
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gano, de bebidas alcoólicas, práticas violentas e estímulo à velo-
cidade ao dirigir.

165. Inclusão, nos formulários já existentes, de dados referentes à saú-
de do adolescente, a fim de instrumentalizar os serviços de saúde
para adequação de acompanhamento e avaliação dos serviços de
saúde prestados.

166. Localização e caracterização do problema do consumo de dro-
gas como questão de saúde pública, e não de segurança pública,
pela sensibilização e conscientização das competências técnicas
e políticas na área da criança e do adolescente, criando-se pro-
gramas e projetos especializados em dependências químicas,
objetivando-se o atendimento preventivo promocional,
ambulatorial e a recuperação das crianças, adolescentes e suas
famílias. (propostas 13 e 14 da III Conferência Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda - Brasília,
1999).

167. Atuação, em parceria com os Conselhos Tutelares, de modo a
garantir acolhimento e atenção especial e prioritária, por profissi-
onais capacitados, à criança e ao adolescente vítimas de maus
tratos domésticos, abuso e exploração sexual, vulnerabilidade so-
cial, negligência e omissão de adultos.

168. Criação de um protocolo para notificação obrigatória, pelo pro-
fissional de saúde, do diagnóstico de violência física, psicológica,
sexual e negligência, contra a criança e o adolescente.

169. Criação, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, junta-
mente com a Secretaria de Estado da Saúde, de ambulatório es-
pecializado em ações investigativas na área de exame de corpo
delito em crianças e adolescentes, com equipe múlti e
interprofissional, devendo esse ambulatório ser instalado em local
fora da atual sede do Instituto Médico Legal.
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170. Conhecimento da realidade familiar do adolescente, por intermé-
dio dos profissionais de saúde, e diagnóstico de seus conflitos e
problemas familiares e comunitários.

171. Implementação de ações que possibilitem o atendimento a crian-
ças e adolescentes, em caso de doenças respiratórias, doenças
infecciosas e intestinais, acidentes e causas externas, parto, defici-
ência nutricional, transtornos psicológicos, fonoaudiológicos,
oftalmológicos e de otorrinolaringologia.

172. Divulgação do direito de acompanhamento, por um dos pais ou
responsáveis, da criança ou adolescente que necessitar de
internação hospitalar.

173. Ampliação para todas as crianças e adolescentes da aplicação
das vacinas contra hepatite A e B, meningite, haemophilus, vari-
cela e outras que se fizerem necessárias.

174. Garantia de equipamentos e de recursos humanos e materiais para
atendimento da saúde bucal de crianças e adolescentes.

175. Universalização dos serviços de saúde bucal conforme princípios
do SUS, tendo como público-alvo a criança e o adolescente,
institucionalizados ou não.

176. Organização dos serviços de saúde bucal de acordo com os ní-
veis de complexidade e com padrões de qualidade satisfatórios e
cujo planejamento seja baseado em evidências epidemiológicas.

177. Atendimento à crescente demanda pela atenção secundária, prin-
cipalmente no que se refere aos tratamentos endodônticos, devi-
do à alta incidência da cárie dental em crianças e adolescentes,
uma vez que a falta de acesso a esse tipo de serviço tem levado
freqüentemente à realização de extrações dentárias, quando ainda
existem alternativas de tratamento.
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178. Implementação de um Plano Estadual de Farmácia Básica, com
revisões semestrais feitas pelo Conselho da Criança e do Adoles-
cente e pelo Conselho Estadual de Saúde.

179. Garantia, em lei, de uso dos equipamentos, imóveis e patrimônio
da extinta Febem exclusivamente para atendimento à criança e ao
adolescente, e garantia de seus direitos, por meio de emenda à Lei
n° 12.168, de 28/5/96.

180. Alocação de dotações orçamentárias nos Conselhos de Políticas
Sociais, para capacitação dos conselheiros, de forma que possam
cumprir seu papel fiscalizador, orientador e deliberador.

181. Unificação e consolidação, em Minas Gerais, de um banco de
dados de vítimas de acidente de trânsito e outros traumas, com
informações registradas por todos os órgãos de saúde e segu-
rança envolvidos no socorro (Hospital, Pronto Socorro, Polí-
cia Militar e Rodoviária, Resgate, IML, etc.) para melhor con-
duzir e estabelecer estratégias direcionadas à prevenção de aci-
dentes.

182. Conscientização de crianças e adolescentes, por profissional da
área de saúde, sobre os riscos de atropelamento e acidentes em
veículos, por meio de ações educativas relacionadas à sua proteção
e segurança.

183. Efetivação de campanhas de conscientização, visando ao cum-
primento dos arts. 64 e 65 e da Resolução 015/98 do CTB,
que trata do transporte de crianças e do uso de cinto de segu-
rança, e ainda dos arts. 136 a 139, que tratam do transporte
escolar.

184. Efetivação de campanhas que orientem o adolescente quanto à
relação entre acidentes de trânsito e bebidas e drogas, de forma a
desestimular o seu uso.
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185. Orientação médica e conscientização das gestantes e mães sobre
os cuidados com o feto, bebê e crianças em veículos e seus dispo-
sitivos de segurança, como bebês-conforto, assentos conversíveis
e assentos virados para frente (cadeirinhas).

186. Coibição de qualquer tipo de propaganda que incentive compor-
tamentos inadequados no trânsito.
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GRUPO VI
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

Acesso à escola

187. Definição de uma política educacional fundamentada em Direito
Educacional, baseada na cooperação técnica e financeira entre
União, Estado e municípios, com a participação de representantes
da sociedade civil, para assegurar a universalização da oferta de
atendimento e a melhoria da qualidade na educação infantil nos
ensinos fundamental e médio.

188. Garantia da inclusão do universo de crianças e adolescentes em
todos os níveis escolares, aprimorando os mecanismos de cadas-
tro escolar, por meio de programas municipais.

189. Garantia do acesso igualitário à educação formal, levando em con-
sideração as diferenças e as condições individuais e respeitando a
identidade cultural.

190. Criação de Conselhos Municipais de Educação em todos os mu-
nicípios.

191. Efetivação dos Conselhos Municipais de Educação existentes.

192. Implementação dos Conselhos de acompanhamento do Fundef.

193. Ampliação da participação de pais e alunos na composição do
Conselho Estadual de Educação.

194. Regulamentação da educação infantil pelo Conselho Estadual de
Educação, em regime de urgência.

195. Efetiva integração das instituições de educação infantil aos siste-
mas de ensino.

196. Estabelecimento, pelos Conselhos Municipais de Educação, de
normas para atendimento em educação infantil.
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Permanência

197. Formação de uma comissão, integrada por profissionais de todos
os segmentos vinculados à educação, para estudar, aprofundar,
buscar subsídios em experiências em curso dentro e fora do País,
com a finalidade de definir o tempo diário escolar, conjugando-se
atividades pedagógicas que garantam educação de qualidade e
contemplem os aspectos formal, lúdico, cultural, recreativo e es-
portivo, levando em conta a realidade e a necessidade dos
educandos e sua família.

198. Definição de um limite máximo de alunos por turma, considerando
a faixa etária, de forma a possibilitar maior interação do professor
com os mesmos, favorecendo relações pedagógicas mais efetivas
para a aprendizagem.

199. Definição e execução de programas de acompanhamento que ga-
rantam o retorno, o sucesso e a permanência das crianças e dos
adolescentes na escola, considerando a criação de resoluções que
venham a combater a infreqüência escolar.

200. Aprimoramento e adequação dos programas de ensino fundamental
implantados recentemente nos Centros de Integração do Adoles-
cente por equipe profissional multidisciplinar, envolvendo repre-
sentantes da Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria
de Estado de Justiça e Direitos Humanos, ONGs, Juizado da In-
fância e da Juventude, Conselhos de Direitos e Ministério Público.

201. Realização de programas de saúde, nas escolas, para a preven-
ção da gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis, aten-
dendo a adolescentes de ambos os sexos.

202. Implantação de programas de "acompanhamento especial" a ado-
lescentes gestantes, incluindo o apoio alimentar, tendo em vista
impedir sua evasão escolar.
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203. Implementação de programas de prevenção e redução de danos
relacionados ao uso abusivo de drogas, pela criação de projetos
específicos nos postos de saúde, centros de referência e acompa-
nhamento pelos Conselhos Tutelares e pelo Centro Mineiro de
Toxicomania.

204. Implementação de programas de prevenção à violência nas esco-
las, por meio da promoção de atividades pedagógicas e comuni-
tárias voltadas para a superação das práticas violentas e para o
incentivo a uma cultura para a paz.

205. Identificação de alunos infreqüentes e promoção, em parceria com
órgãos governamentais e não-governamentais, de estratégias para
seu retorno, para o acompanhamento de sua permanência e para
a solução das causas de infreqüência.

206. Ampliação e aplicação do Programa de Educação Afetivo-Sexu-
al, da Secretaria de Estado da Educação, a todas as escolas.

207. Realização de diagnósticos por equipes multidisciplinares e im-
plantação, em parceria com órgãos governamentais e não-gover-
namentais, de projetos educativos para a prevenção e a habilita-
ção de alunos com necessidades especiais (auditivas, visuais,
motoras e psicológicas).

208. Incentivo e valorização, nas escolas, de atividades culturais, artís-
ticas, políticas e desportivas, em parceria com organizações co-
munitárias, empresariais e educacionais, entre outras, com recur-
sos financeiros governamentais.

209. Garantia de integração entre formação geral, iniciação ao trabalho
e práticas sociais para adolescentes na escola.

210. Consideração das atividades do Ceip - Centro de Internação Pro-
visória - (terapias ocupacionais, atividades pedagógicas, cursos
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profissionalizantes, acompanhamentos psicológicos, etc.) como
aproveitamento nas escolas em que os adolescentes se encontram
matriculados.

211. Acompanhamento e avaliação do desempenho escolar dos ado-
lescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aber-
to e em semiliberdade, pelo colegiado da escola, em primeiro
lugar, e por uma comissão composta por representantes da Se-
cretaria de Estado da Educação, Secretaria da Justiça e de Di-
reitos Humanos, Secretaria Municipal de Educação, Juizado da
Infância e da Juventude, Ministério Público e Conselho Tutelar,
tendo em vista a sua permanência na escola e sua reinserção
sociopedagógica.

212. Elaboração de projetos e de estratégias de acompanhamento e
apoio às crianças e adolescentes matriculados em escolas públi-
cas e que apresentem maiores dificuldades de aprendizagem, por
meio de parcerias com universidades e ONGs.

213. Garantia de integração da política educacional às outras políticas
sociais básicas.

214. Promoção da integração entre os Conselhos Municipais de Edu-
cação, os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente, os Conselhos Tutelares e os Conselhos de Assistên-
cia Social.

215. Garantia de orientação e supervisão educacional, de intervenção
pedagógica e de atendimento a alunos portadores de necessida-
des especiais, assegurando pleno atendimento, não assistencialista
nem discriminatório, que possibilite sua permanência e seu suces-
so escolar.

216. Adequação dos regimentos escolares, do regulamento da Secre-
taria de Estado da Educação e dos pareceres do Conselho Esta-
dual de Educação ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Inclusão social e política dos alunos

217. Estímulo a programas escolares que colaborem para a mudança
da consciência individualista para uma consciência solidária e
cidadã, pela incorporação progressiva de conteúdos
programáticos relativos aos direitos fundamentais, humanos e edu-
cacionais, às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, com o objetivo de gerar atitudes solidárias nas relações
interpessoais.

218. Promoção de ações e atividades integradas entre escolas e or-
ganizações comunitárias, com o objetivo de consolidar propos-
tas educacionais contextualizadas de cunho político e sociocultural
e de desenvolver nas crianças e nos adolescentes criatividade,
autonomia crítica e capacidade de inclusão efetiva no seu meio
social.

219. Exigência de instituição de grêmios estudantis, visando ao
envolvimento dos alunos com ações políticas, sociais e cul-
turais e à representação das demandas dos alunos nos
colegiados das escolas e nos Conselhos Municipais de Edu-
cação.

220. Apoio às iniciativas educativas e culturais da comunidade e de
suas organizações, por seu elevado potencial de inclusão de cri-
anças e adolescentes, por meio de relações efetivas entre atividades
escolares, educativas e comunitárias.

221. Ampliação das formas de inclusão dos alunos com necessidades
educacionais especiais nas escolas regulares, pela divulgação do
direito à escolarização regular e por meio da adequação dos es-
paços físicos, da garantia da infra-estrutura necessária e da
capacitação dos profissionais.
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222. Efetivação da obrigatoriedade da educação para o trânsito
na educação infantil, por meio de atividades lúdicas, e, nos
ensinos fundamental e médio, por meio de disciplina
formativa, conforme regulamentam os arts. 74 a 79 do Có-
digo do Trânsito.

Formação/capacitação dos profissionais

223. Realização de cursos de formação e capacitação dos profissio-
nais de educação, de todos os níveis e categorias, para difusão
dos direitos educacionais, humanos e de cidadania e do conteú-
do do Estatuto da Criança e do Adolescente, com financiamen-
tos previstos nos planos e leis orçamentárias dos municípios, e
avaliação periódica dos profissionais.

224. Capacitação de profissionais para áreas multidisciplinares ade-
quadas ao atendimento da rede de escolas em horário integral
(atividades lúdicas, culturais, desportivas e de reforço escolar,
entre outras).

225. Exigência de implementação de plano de carreira que reco-
nheça o esforço do profissional no aprimoramento de sua for-
mação.

226. Garantia, na habilitação dos profissionais de educação, do pre-
paro para o trabalho com os portadores de necessidades edu-
cacionais especiais e com os adolescentes autores de atos
infracionais, passíveis de inclusão no ensino regular.

227. Garantia, por parte da Secretaria de Estado da Educação, de
formação e habilitação de professores em nível médio, modali-
dade normal, para atender à educação infantil, prionzando a ha-
bilitação dos leigos em exercício em creches e pré-escolas, em
parceria com universidades.
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228. Reformulação do currículo do ensino médio, modalidade nor-
mal, com o objetivo de atender às especificidades da educação
infantil.

229. Inserção, na política de capacitação das Secretarias de Educa-
ção Estadual e Municipais, de programas de capacitação e es-
pecialização para os profissionais da educação infantil.

230. Estabelecimento de uma política de formação e capacitação dos
profissionais da educação que lhes possibilite atuar como agen-
tes de inclusão social e emancipação.

231. Garantia, na carga horária dos profissionais de educação, de tem-
pos definidos para dedicação aos estudos, preparação de mate-
rial e discussão com outros profissionais.

232. Estabelecimento de parceria entre universidades e Secretarias
Estadual e Municipais, visando ao oferecimento de cursos de
capacitação em serviço para profissionais da educação.

233. Garantia de maior efetividade do Plano de Desenvolvimento
da Escola (PDE) e/ou projeto político-pedagógico da escola,
dando ênfase aos projetos e ao Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, com referência à capacitação dos profissionais de edu-
cação escolar, em parceria com as Secretarias Municipais de
Educação.

234. Elaboração e implementação, pelas Secretarias Estadual e Mu-
nicipais de Educação, de metodologias de avaliação de desem-
penho dos profissionais que atuam em escolas públicas.

235. Inserção, no Plano da Escola, nos currículos de formação de
professores, dos conteúdos: meio ambiente, alimentação, direito
educacional, educação para o trânsito e dependência química,
em consonância com os padrões curriculares nacionais.
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236. Estabelecimento de parceria entre a SEEIMG, Departamento
de Estradas de Rodagem (DER), BHTrans e outros órgãos
de trânsito nacionais e municipais, para o desenvolvimento
de programas de capacitação do professor, relacionados com
a formação do pedestre, criança e adolescente e do futuro
motorista.

237. Valorização dos profissionais de ensino, com ingresso na carreira
do magistério público exclusivamente por concurso. (Art. 206,
inciso V).

Gestão dos sistemas de ensino estadual e municipal e das institui-
ções educativas

238. Criação de Conselhos Intercomunitários Escolares, por zona es-
colar, por meio de legislações específicas estadual e municipais,
com o objetivo de promover a integração escola-comunidade e
de expandir a gestão democrática escolar para fora das fronteiras
da escola, permitindo uma relação de apoio e trocas permanentes
entre organizações comunitárias e escolares.

239. Realização de diagnósticos relativos à demanda educacio-
nal de crianças e adolescentes, com vistas a um maior co-
nhecimento da realidade: número de crianças de 6 a 14 anos
fora da escola; número de famílias que demandam atendi-
mento em creches e pré-escolas; número de adolescentes
fora da escola; número de alunos que concluíram o ensino
fundamental; número de crianças e de adolescentes porta-
dores de necessidades educacionais especiais que estão fora
da escola e em instituições especializadas; caracterização
dos quadros diagnósticos desse segmento; número de ado-
lescentes analfabetos, para adequação da gestão do siste-
ma educacional ao atendimento dessas demandas no Esta-
do e nos municípios, nos Planos Estadual e Municipais de
Educação.
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240. Consolidação do processo de gestão democrática dos sistemas
de ensino estadual e municipais e das instituições educativas, por
meio de:

a) incentivo à criação de Conselhos Municipais de Direitos,
Educação e Assistência, bem como à constituição democráti-
ca dos mesmos, com garantia de ampla representação da soci-
edade na sua composição;
b) consolidação de autonomia financeira e de gestão das es-
colas, atualizando e aprimorando a legislação relativa ao funci-
onamento das caixas escolares, garantindo o fluxo regular do
repasse de recursos financeiros e aperfeiçoando as estratégias
de formação dos dirigentes das caixas escolares;
c) criação de estratégias e mecanismos de participação dos
diversos segmentos da comunidade escolar na definição das
normas de gestão, de financiamento, de propostas pedagógi-
cas e de princípios de convivência;
d) estimulo à criação de instâncias de discussão e de tomada
de decisões no âmbito dos sistemas e das instituições educativas
(fóruns, conselhos, colegiados, grêmios, assembléias, etc.);
e) promoção de um processo amplamente democrático de
escolha de diretor e vice-diretor das escolas.

241. Articulação entre a Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos, Secretaria de Estado da Educação e Setascad para
gestão conjunta, elaboração de projeto e construção dos centros
de internação, com finalidade de garantir o cumprimento dos di-
reitos educacionais na adequação dos espaços para o desenvolvi-
mento das atividades educativas aprovadas no Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

242. Promoção de constantes avaliações da ação educativa e de inclu-
são social das escolas de educação infantil, fundamental e de ensi-
no médio. Essas avaliações devem incorporar a percepção de mo-
radores, lideranças comunitárias, pais e representantes das asso-
ciações locais.

243. Revisão das estruturas organizacionais e de trabalho das esco-
las, reconhecendo o educando como protagonista do processo
educativo.
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Financiamento da educação

244. Estabelecimento de políticas de financiamento federais, estaduais
e municipais que visem à reestruturação da rede escolar, em ter-
mos de organização física e de capacitação de recursos humanos,
incluindo a contribuição da iniciativa privada e ONGs subsidiadas
por vantagens de natureza fiscal.

245. Implementação de programas de renda mínima e de bolsa-esco-
la, por meio de parceria entre Estado, municípios e empresas
locais, a fim de enfrentar os problemas derivados da miséria,
que retiram as crianças das escolas, bem como erradicar o tra-
balho infantil no Estado.

246. Garantia de desenvolvimento de programas de incentivo ao "pri-
meiro emprego" para adolescentes ejovens, por meio de políticas
públicas nos níveis estadual e municipal.

247. Definição legal de fontes específicas de financiamento para a edu-
cação infantil.

248. Investimento nos aspectos materiais da escola, como forma de
garantir um processo educativo que leve em conta o pleno desen-
volvimento dos sujeitos, nas suas diferentes dimensões, assegu-
rando-lhes o acesso às diferentes formas de linguagem, manifesta-
ções culturais, formas de expressão humana e contato com dife-
rentes locais de produção cultural, por meio de:

a) ampliação do acervo das bibliotecas escolares e capacitação
dos profissionais para garantir a melhor forma de utilizá-lo;

b) garantia de estrutura para articulação de programas, com
diferentes órgãos e instituições, que possibilitem a integração da
escola a atividades culturais, artísticas e esportivas desenvolvidas
no âmbito dos municípios;

e) melhoria de equipamentos tecnológicos, tais como compu-
tadores, TVs, vídeos, etc., bem como capacitação dos profissio-
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nais para que possam utilizá-los como instrumentos pedagógicos,
na busca da construção do conhecimento.

249. Garantia de financiamento para a expansão das vagas e para o
aprimoramento do ensino nas escolas, em todos os níveis.

250. Garantia de criação e/ou reformulação dos regimentos escolares
em tempo hábil, enfatizando-se métodos, conteúdos e gestão, e
de divulgação do regimento para toda a comunidade escolar, em
consonância com a Lei n° 8.069/00, Estatuto da Criança e do
Adolescente.

251. Construção de espaços com projetos adequados para educação
infantil, incluindo áreas verdes e brinquedotecas, a fim de propici-
ar ludicidade e integração ambiental, no âmbito dos bens culturais
e naturais, e, quando houver espaços aproveitáveis, seguir os mes-
mos princípios de adequação.

47



GRUPO VII
POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

252. Implementação de uma política nacional de cultura, esporte e lazer
por meio do intercâmbio entre as esferas federal, estadual e muni-
cipal, assegurando:

a) financiamentos específicos para as ações de cultura, de es-
portes e lazer (similar à proposta n°79 da III CNDCA, que
apenas registra pedido de financiamento para ações
desportivas);
b) integração e articulação dos Conselhos Setoriais Munici-
pais, garantida neles a participação de representantes culturais
e a valorização, respeito e suporte às genuínas vocações e ma-
nifestações culturais regionais e locais (similar às propostas n°s
1, 78 e 95 da III CNDCA);
c) avaliação dos programas de cultura, esporte e lazer e divul-
gação de seus resultados, por meio dos Conselhos Estadual e
Municipais da Criança e do Adolescente.

253. Qualificação de professores, técnicos, profissionais e represen-
tantes da cultura, do esporte e do lazer, a partir de convênios
com universidades e outras instituições, por meio da promoção
de cursos de capacitação para os profissionais que atuam nas
escolas, creches, centros culturais, associações comunitárias e
outras instâncias de atendimento (similar à proposta n°78 da III
CNDCA).

254. Criação e/ou fortalecimento dos espaços de ação cultural, es-
portiva e de lazer, tanto em escolas como em creches, centros
culturais, associações comunitárias, espaços públicos e outras
instâncias de atendimento à criança e ao adolescente,
estruturando e/ou implementando programas contínuos de cul-
tura, esporte e lazer (similar às propostas n°s 86 e 92 da III
CNDCA).
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255. Criação de uma política de formação continuada de agentes
multiplicadores para atividades artísticas, artesanais, esportivas e
de lazer, garantindo a formação profissional e a continuidade de
estudos para adolescentes e lideranças comunitárias com habili-
dades e interesses nas áreas afins (similar à proposta 0 94 da III
CNDCA).

256. Implementação e regulamentação do ensino de artes nos currícu-
los do ensino infantil, fundamental e médio, regido pelo art. 26, §
82, da Lei de Diretrizes e Bases, bem como pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais, garantindo nas escolas atividades regula-
res e permanentes de artes e esportes, áreas de conhecimento
fundamentais para a formação da criança e do adolescente (simi-
lar à proposta n°92 da III CNDCA).

257. Fortalecimento do trabalho em rede que visa à integração escola-
família-comunidade, promovendo ações de valorização, respeito
e suporte às genuínas vocações e às manifestações culturais regi-
onais e locais, de forma a ampliar a conscientização sobre a im-
portância da cultura na formação da cidadania e da identidade da
criança e do adolescente, estabelecendo e incentivando parcerias
e convênios entre organizações públicas não-governamentais e da
iniciativa privada.

258. Levantamento e avaliação dos resultados dos programas e projetos
de cultura, esporte e lazer implantados, para garantir a continuida-
de daqueles bem-sucedidos e estabelecer parâmetros para novas
ações.

259. Garantia da oferta e da continuidade de estudos para crianças e
adolescentes com interesses e habilidades detectadas, propician-
do a identificação de tais habilidades e o encaminhamento dessas
crianças e adolescentes para atendimento em programas especí-
ficos, incentivando-os, inclusive, para uma possível opção profis-
sional futura.
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260. Inclusão de portadores de necessidades especiais na política na-
cional de cultura, esporte e lazer, apoiando e instrumentalizando
os programas e os educadores, e adaptando as estruturas físicas
para o recebimento de crianças e adolescentes portadores de ne-
cessidades especiais (proposta n°90 da III CNDCA).

261. Incentivo a estudos e pesquisas voltados para o conhecimento e
identificação dos diversos ambientes, ações e manifestações cul-
turais, artísticos e esportivos, cujos resultados possam servir de
parâmetro para ações específicas nas áreas da cultura, esporte e
lazer.

262. Criação e fortalecimento de espaços e programas de ação cultu-
ral, recreativa e esportiva na zona rural, gerenciados pelo Estado,
em parceria com os governos municipais, ONGs e universidades.

263. Destinação do patrimônio da extinta Febem para programas go-
vemamentais e não-governamentais dirigidos a crianças e adoles-
centes, prioritariamente em projetos de cunho artístico, cultural,
esportivo, recreativo, de preservação ambiental e de
profissionalização, após avaliação da Frente de Defesa dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente, Cedca e os respectivos Conse-
lhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.

50



Novas propostas

1 - Criação, divulgação e controle de um sistema de avaliação perma-
nente que permita à criança, ao adolescente e a seus familiares fazer
sugestões e expressar sentimentos quanto ao atendimento recebido nos
estabelecimentos públicos de saúde.

2— Divulgação, pela mídia, do artigo 245 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

3—Incentivo à inclusão, nas escolas públicas e privadas, do tema trans-
versal "empreendedorismo".

4—Ampliação de programas para o atendimento de adolescentes e cri-
anças com trajetória de rua.

5—Atenção maior ao atendimento aos grupos de risco, constituídos, em
sua maioria, por moradores de favelas, onde não dispõem de recursos
como creches, atendimento a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e
escolas profissionalizantes para jovens de 14 a 18 anos.

6— Alocação dos recursos destinados à subvenção social pela Assem-
bléia nos Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente e de Assis-
tência Social.

7—Inclusão, no relatório final do seminário, do seguinte poema, de Roges
Carvalho:
De textura de sisal
Pintado em carvão
Cheirando a alho
Exibido no canavial
Ao som do martelo
Quebrando pedras

Mãos crianças
Mãos adolescentes
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Tão-somente
O livro, o lápis, o caderno
Espaço apropriado
Escola, família, comunidade

8— Criação do Conselho Estadual de Comunicação Social, por meio
de projeto de lei encaminhado pela Assembléia Legislativa.

9—Garantia à criança e ao adolescente de defensor público nos proces-
sos de destituição de pátrio poder, guarda e adoção nacional ou interna-
cional, para que possa ser oposta defesa contra decisões judiciais que
não atendam aos reais interesses da criança e do adolescente.

10—Dotação orçamentária para garantir recursos humanos e materiais para a
prevenção, promoção e recuperação nutricional de criançs e adolescentes.

11 - Implantação de núcleos de psicoterapia e serviço social, por meio
de parcerias entre as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e
Saúde, garantindo atendimento a crianças e adolescentes e respeitando
suas divesidades.



Moções

1 - Que os bens móveis e imóveis pertencentes às pessoas envolvidas
na exploração sexual de crianças e adolescentes sejam confiscados, em
favor de programas de atenção às vítimas (para o FIA).

2 - Os sociólogos aqui presentes, desde a fase de preparação deste
seminário "10 Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente - Avan-
ços, Desafios e Perspectivas", querem expressar o seu irrestrito reco-
nhecimento e agradecimento a:
- Área de Projetos Institucionais e todos os setores desta Casa que, de
maneira ética e competente, nos auxiliaram como parceiros;
- todas as instituições governamentais e não-governamentais da Comis-
são de Apoio;
- Comissão de Representação.
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Comissão de Representação

1 - Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas
2— Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedca
3—Instituto da Criança e do Adolescente - ICA - Proex - PUC Minas
4— Pólos Reprodutores de Cidadania da FDUFMG
5—Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos da In-
fância e Juventude
6—Secretaria de Estado da Educação
7—Secretaria de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos
8—Sindicato dos Sociólogos
9—Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação - Sind-UTE/MG
10—Sociedade Artística Mirim de Belo Horizonte - Projeto Cariúnas
11 - Universidade Federal de Minas Gerais - Proex
12— Associação Profissionalizante do Menor (Assprom)
13—Fundação Movimento, Direito e Cidadania - Regional de Minas
Gerais
14 - Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente
(Dopcad) da Secretaria de Estado da Segurança Pública
15 - Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
16 - Setascad
17—Associação Querubins
18—Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito Educacional (Gepede)
19—Coordenação Nacional das Entidades Negras (Conen)
20—Associação Evangélica Brasileira (AEVB)
21 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Belo Horizonte
22—Fhemig - Hospital do Pronto Socorro João XXIII
23—Serviço Social da Indústria (Sesi)
24—Serviço e Participação na Sociedade (Sepas)
25—Conselho da Juventude de Belo Horizonte
26—Instituto da Criança e do Adolescente Leonor
27 - Conselho Estadual de Saúde
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