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Poder Executivo
Secretaria Municipal de Políticas Sociais - CMDCA
ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 02 DE JUNHO DE 2014
No dia dois do mês de junho de dois mil e quatorze, no auditório da Casa dos Conselhos, situado à rua Estrela do
Sul, 156, bairro Santa Tereza, foi realizada décima primeira sessão plenária ordinária do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA/BH. Estiveram presentes conselheiros, convidados, colaboradores,
observadores e integrantes da Secretaria Executiva do CMDCA/BH. A lista com os nomes e assinaturas dos
participantes, justificativas de ausência e materiais referentes às matérias encontram-se anexos a esta ata. Às
14h33m, a vice-presidente Regina Helena inicia a sessão a pedido da presidente Márcia Cristina que esteve
ausente no início da Plenária, devido às responsabilidades com o evento promovido pelo CMDCA, neste dia 02 de
junho, pela manhã: “Workshop para Jornalistas: A Proteção da Criança e do Adolescente e o Papel da Mídia: A
Ação dos Conselheiros Tutelares no Megaevento Copa 2014”. O evento contou com a participação da maioria dos
conselheiros de direitos e a presidente Márcia Alves, manteve-se no local para acompanhar até o CMDCA, a
convidada do evento Cida Roussan do Centro de Defesa - CEDECA-BA, que fará apresentação se sua pesquisa
nesta sessão. Regina Helena, após justificativa da ausência inicial da presidente, agradece a presença dos (as)
conselheiro (as) e colaboradores (as) presentes e passa a palavra à secretária Cidlene Castro que fez a chamada
e registrou o quórum de 18 (dezoito) conselheiros, sendo 8 (oito) governamentais e 10 (dez) representantes da
sociedade civil. Regina Helena sugere à retirada de pauta o ponto referente a aprovação da ata da plenária de
maio, e apresenta a nova proposta de pauta, a qual é reorganizada e aprovada por 18 (dezoito) votos favoráveis, e
constituída conforme segue a descrição. 1º PONTO: Informes - Regina informa sobre a Assembleia das entidades
de sociedade civil ocorrida em 30/mai e anuncia que foram destituídas da função de Conselheiro as entidades
RECIVIL, APABB, AURA, Instituto Ajudar e passam a compor o CMDCA as entidades Família Down, Centro de
Educação para o Trabalho Virgílio Resi, Lar de Luz Meimei e Instituto HaHaHa. Outro informe: II Debate sobre
Medidas Socioeducativas dia 06/06. Após os informes, Márcia Cristina compõe a mesa e Regina Helena passa a
coordenação da plenária à presidente. Antes de passar para o próximo ponto, Márcia apresenta as novas
conselheiras Elma Alves Garcia Lopes da Associação Casa Novella e Tatiana Santana da Silva, do Instituto
Missionário dos Sacramentinos de Nossa Senhora-Seminário Maior Padre Júlio Maria. 2º PONTO: Apresentação
do Edital do Chamamento Público do CMDCA nº01/2013 e aprovação dos 23 planos de trabalhos - O conselheiro
Petter Gontijo apresenta a síntese do edital de chamamento público, processos de análise e os planos de trabalho
das 23 entidades classificadas para receber o recurso, conforme publicação do resultado do Edital. Após
apresentação de cada Plano de Trabalho, Márcia põe em votação os planos de trabalho pela plenária, para
proceder ao convenio, sendo aprovado, em bloco, por 17 (dezessete) votos favoráveis e uma abstenção. 3º
PONTO: Matéria da CREIMP apresentada pelo conselheiro da Comissão Adriano Silva. O conselheiro apresenta o
parecer da Comissão favorável ao novo registro e inscrição de programa para a Instituto João Ayres/Socialização
Infanto-juvenil. Em votação o parecer é aprovado por 16 (dezesseis) votos a favor e 2 (duas) abstenções. Em
seguida o conselheiro apresenta o parecer da Comissão favorável à Renovação do certificado de registro e
reavaliação de programa da entidade Associação Cultural Esportiva e Social Verena/Socialização. Em votação o
parecer da Comissão é aprovado por 18 (dezoito) votos favoráveis. 4º PONTO: Matéria da Comissão de Fundo,
Orçamento e Recurso Público - Maria Thereza apresenta o parecer da Comissão favorável ao Plano de Trabalho
da Entidade Abrigo Jesus, projeto Sementes do Amanhã, no valor de R$8.084,50 (oito mil oitenta e quatro reais e
cinquenta centavos) do Fundo Municipal - FMDCA, capitado através de autorização de captação de recurso - ACR.
Em votação o Plano é aprovado por 18 (dezoito) votos favoráveis. Em seguida Thereza, esclarece sobre os
processos para a captação de recursos do FMDCA e explica a interface com o PPAG, às diretrizes e o
diagnóstico. Antes de passar ao próximo ponto de pauta, Márcia solicita à conselheira Beth Campos para informar
sobre a Campanha 2014: “BH crianças e adolescentes protegidos - BH livre do trafico humano do abuso
exploração sexual e do trabalho Infanto-juvenil CMDCA/PAIR-BH” e a conselheira faz breve apresentação da
campanha. A conselheira Maria vitória solicita a todos os conselheiros presentes para compor as Comissões
temáticas do CMDCA de forma paritária, pois muitas comissões estão esvaziadas. 5º PONTO: Apresentação da
Pesquisa “A infância entra em campo: riscos e oportunidades para crianças e adolescentes no futebol” com Cida
de Roussan - coordenadora do projeto Mega Eventos, infância e juventude - CEDECA Bahia e UNICEF. A
pesquisadora apresentou dados sobre a relação do futebol na vida de crianças e adolescentes; esclareceu que,
em sua pesquisa ficou evidente que há uma lacuna legal sobre a questão e que a Lei Pelé é para esporte
profissional, portanto não é o ideal porque contraria o ECA, pois o futebol não é atividade prevista na Lei de
aprendizagem. No entanto, respondendo aos destaques, a pesquisadora ressalta que a questão não é inviabilizar
o esporte e diz que o CMDCA, tem a oportunidade de ao registrar os Centros de Treinamento exigir dos clubes o
máximo possível de qualidade de vida e condições dignas para os adolescentes, até que a questão do marco legal
corresponda à realidade vivenciada pelos adolescentes. A pesquisadora ressalta ainda que os clubes buscam
adequar suas situações. Após a apresentação a presidente agradece a pesquisadora, ressaltando a importância
de o CMDCA abrir esse debate, enquanto analisa os processos de entidades esportivas. Em seguida, Márcia

comunica aos conselheiros que o CMDCA, após a Copa 2014, vai organizar o cronograma da Conferência. Às 17h
a presidente agradece a todos e encerra a sessão e nada mais havendo a tratar eu, Cidlene Castro de Souza,
conselheira e secretária da mesa diretoria do CMDCA, lavrei a presente ata com a colaboração de Roberta
Catarina Magalhães, assistente administrativo do CMDCA. Esse documento deve ser aprovado em plenária.

