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ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
No dia três de fevereiro de dois mil e quatorze, no auditório da Casa dos Conselhos, situado na rua Eurita, 587, 
bairro Santa Tereza, foi realizada a primeira sessão plenária ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA/BH. Estiveram presentes: 08 conselheiros representantes do Executivo, 09 
conselheiros representantes da Sociedade Civil, 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. A plenária iniciou às 14h20m. A 
presidente Márcia Cristina agradece a presença dos (as) conselheiro (as) e colaboradores (as) e em seguida 
passa a palavra à secretária Cidlene Castro que fez a chamada e registrou o quórum de 17 conselheiros 
presentes, sendo 08 governamentais e 09 conselheiros da sociedade civil. Justificaram ausência: Regina Helena, 
Fernanda Campolina, Lúcia Maria e Laurinda de Jesus. Márcia pôs em votação a pauta, com alteração de pontos, 
sendo aprovada por 17 votos favoráveis e constituída conforme segue a descrição. 1º PONTO – Aprovação da ata 

da 6ª sessão plenária extraordinária de 16 de dezembro de 2013 - Marcia Alves fez destaque referente a linha 
nº104 da ata, a qual trata de questões referente ao art. 12 do Regimento Interno/CMDCA e esclarece que a 
informação dada na plenária não foi correta e por isso retifica o que disse esclarecendo que, ao consultar o 
Regimento pode-se observar que o suplente governamental deve vir à plenária obrigatoriamente, apenas quando o 
titular estiver ausente. Cida Monteiro solicita que conste na ata, a partir da linha nº 180 o nome dos integrantes da 
Comissão Técnica do Edital nº01/2013 aprovada na plenária. Maria Thereza também apresentou por escrito suas 
sugestões com relação às linhas nº188 e nº 212. Em votação a ata foi aprovada por 17 (dezessete) votos 
favoráveis. 2º PONTO -Calendário anual do CMDCA- Márcia Alves informou que o calendário de Plenárias e 

reuniões foi encaminhado para todos os Conselheiros por e-mail e pergunta se há alguma questão a respeito. 
Maria Vitória solicita correção no horário da reunião da PSB e informa ser às 17h. Cida Monteiro pergunta se será 
publicado no DOM e Márcia responde que não, pois pode sofrer alterações. Cida sugere que seja encaminhado a 
todos os órgãos da Prefeitura, para as Entidades e para a rede. O calendário foi aprovado por 14 votos. 3º PONTO 

- Apresentação do projeto do Centro Integrado de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de BH - O 
promotor de justiça Dr. Celso Penna, representante do Ministério Público de Minas Gerais, apresentou as 
atualizações e algumas informações sobre o projeto estrutural da reforma do prédio cedido pelo Banco do Brasil 
para criação do Centro Integrado. Dr. Celso esclarece que houve problemas de ordem técnica que influenciaram 
na reformulação do projeto inicial, e que o Plano de Trabalho será apresentado ao CMDCA assim que os detalhes 
técnicos e algumas pendências sejam resolvidos e aprovados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais-TJMG. 
Após a apresentação a presidente abre para esclarecimentos. A conselheira, e coordenadora da Comissão de 
Fundo, orçamento e Recursos Públicos, Maria Thereza, informa que não é a Resolução CMDCA/BH nº80/10 que 
permite a reforma, mas sim a Resolução nº137 do CONANDA e o parecer favorável emitido pela Procuradoria 
Geral do Município-PGM. Em seguida, a conselheira Maria Vitória, solicita que o projeto apresentado siga os 
mesmos procedimentos de apresentação dos já apresentados ao Conselho, sendo analisado pela Comissão de 
Fundo, com emissão de parecer e apresentação em plenária para deliberação. Dr. Celso reafirma que o Plano de 
Trabalho está em elaboração e não concluído, pois aguarda resolução de pendências técnicas do projeto e 
quando estiver finalizado, protocolarão no CMDCA, e justifica que a apresentação nesta plenária atende a 
solicitação de informações apresentada pela presidente ao MPMG. 4º PONTO – Matéria da CREIMP – O 

conselheiro Otaviano, apresentou o parecer da comissão favorável ao novo registro e inscrição de programa para 
a entidade Associação Comunitária do Bairro Jardim Alvorada, Manacás e parte do Bairro Castelo 
(AMBJA)/Programa Socialização Infantojuvenil. Em votação o parecer foi aprovado por 16 (dezesseis) votos 
favoráveis e uma abstenção. Em seguida o conselheiro apresenta os pareceres da comissão, favoráveis à 
renovação do certificado de registro e reavaliação de programa das entidades: Creche Etelvina Caetano de 
Jesus/Programa Socialização Infantojuvenil; Sociedade Artística Mirim de Belo Horizonte – Projeto Cariúnas/ 
Programa Socialização Infantojuvenil; Ass. dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte – ADEVIBEL- Programa 
Socialização Infantojuvenil e Ass. Mário Penna – Casa de Apoio Beatriz Ferraz/ Programa Apoio Sociofamiliar. Em 
votação os pareceres foram aprovados, em bloco, por 16 (dezesseis) votos favoráveis e uma abstenção. 5º 
PONTO - Revisão do Plano de Contratação do CMDCA - A presidente apresentou o plano de contratações do 

CMDCA/BH para o ano de 2014 esclarecendo que o mesmo foi pauta de reuniões da mesa diretora ampliada. 
Márcia iniciou os destaques com relatos referentes às pesquisas propostas sobre as formas de trabalho infantil em 
Belo Horizonte e as ações de consultoria. A presidente relatou que o CMDCA tinha um recurso deliberado de R$ 
80.000,00 para realização de pesquisa e R$ 150.000,00 para a elaboração do Plano Municipal de Combate ao 
Trabalho Infantil e que na revisão do Plano de Contratações é proposto a inversão dos valores tendo em vista que 
o custo da pesquisa é maior do que a elaboração do Plano, assim será destinado à Pesquisa o valor de R$ 



150.000,00 e para o Plano o valor de R$ 80.000,00. Ao ser questionado pela plenária, sobre o andamento do 
processo, a presidente informou que ainda não apareceu proposta ao Pregão Eletrônico e que de acordo com 
informações da SMPS, foi refeita a solicitação para que as instituições e/ou empresas pudessem apresentar as 
propostas de orçamento. Seguindo a apresentação, a presidente, relata sobre a proposta de ação à consultoria 
para a elaboração do Plano Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e Plano Municipal de Atendimento as 
Medidas Socioeducativas e que estão aguardando proposta para a abertura do edital do pregão eletrônico. Márcia 
apresentou as mudanças propostas ao Plano de Contratações referentes à consultoria para revisão de resoluções 
do CMDCA. Informou que para a elaboração da Resolução referente às diretrizes para o apadrinhamento, a 
Comissão de Medidas Protetivas-CMP, assumiu a responsabilidade de elaborar e não precisará contratar 
consultoria. A presidente informou que a revisão da resolução de nº043/2001, de responsabilidade da CREIMP e a 
de nº031/97 de responsabilidade da CAACTS, também serão revistas pelas as comissões contando com a 
assessoria jurídica do CMDCA e da SMPS. A presidente destacou que para a revisão da resolução 080/2010 foi 
proposto na reunião da mesa diretora, através da Comissão de Fundo, uma consulta à ESAF sobre a possibilidade 
de uma assessoria na revisão da resolução. Como não há resposta foi mantido o valor de R$ 8.000,00 para a 
consultoria. Maria Thereza, coordenadora da Comissão de Fundo informou que está prevista uma reunião na 
ESAF no dia 10 de fevereiro para tratar do assunto. Em relação a proposta de campanha família acolhedora/2013, 
Márcia comunica que não houve custo, considerando a parceria que houve com o Ministério Público-MPMG e 
informa que o valor foi remanejado para outra ação. Quanto ao dia do ECA, informa que também não houve custo, 
pois foi organizado pelo conselho, contando com impressão de 500 exemplares do ECA na gráfica da Prefeitura. 
Márcia apresentou a proposta para a impressão de 5.000 exemplares do ECA visto que já possui uma lista de 
espera de solicitações de entidades e informa a inclusão da proposta da conselheira Eleusa Andrade, 
coordenadora da CAACTS, para a impressão de alguns exemplares em braile. Em conformidade com o Plano de 
Contratações, a presidente citou sobre a capacitação com o tema “Ciclo Orçamentário” e atentou para a 
necessidade de utilização de recursos do fundo para este evento. Sobre o processo de capacitação dos 
conselheiros tutelares, a presidente informou que em 2013 foi aberto o edital para pregão eletrônico e uma 
empresa apresentou uma proposta com valor de R$ 900.000,00, mas esta foi desabilitada do processo por 
questões de classificação técnica e operacional. Márcia informa que será aberto novo edital em 2014. A presidente 
apresentou o plano de compras do CMDCA/BH com os recursos ordinários do tesouro – ROT e informou que a 
Secretaria Executiva/CMDCA está realizando uma reavaliação do quantitativo dos equipamentos a serem 
solicitados. A presidente informou que para realização da reforma do auditório é preciso entrar com um plano de 
obras. Comentou que um técnico de obras realizou uma visita à casa dos conselhos com a finalidade de avaliação 
do terreno para a construção do prédio do Conselho Tutelar de Referência, que será financiado pelo Governo 
Federal, o que pode vir a favorecer o plano de obras na casa dos conselhos. Em seguida a presidente passou a 
apresentar as novas propostas para o Plano de Contratações do CMDCA para 2014 e informou que os termos de 
referência devem ser apresentados em plenária para a serem analisados e aprovados e anunciou que nenhuma 
ação proposta é desconhecida do CMDCA, pois considerou matérias já apresentadas ou em pautas no CMDCA. A 
presidente informou que a Resolução nº. 161/13 do CONANDA estabelece que os municípios elaborem seus 
Planos Decenais dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no período de 12 meses a contar da data da 
publicação do edital. A conselheira Maria Thereza observou que podem contribuir para a elaboração do Plano 
Decenal as deliberações da Conferência realizada no ano de 2011. Concluindo a apresentação do plano de 
contratações, a presidente apresentou todos os valores remanejados. A conselheira Cida Monteiro, iniciando a 
discussão, questionou o fato de não ter recebido a cópia do Plano de Contratações e comenta que não foi 
possível, na apresentação, identificar o valor destinado às novas propostas. Márcia esclarece que conforme a 
apresentação o valor total destinado às novas propostas é de R$ 430.000,00. A presidente, constatando que a 
matéria referente ao plano de contratação não foi enviada aos conselheiros, encaminha que a matéria seja incluída 
na próxima plenária com envio prévio a todos os conselheiros. A conselheira Maria Vitória pontuou que os 
conselheiros das comissões não foram consultados para a elaboração das propostas e a presidente esclarece que 
houve duas reuniões da mesa diretora ampliada com a presença dos coordenadores de cada comissão. 6º 
PONTO: Planejamento de Comunicação do CMDCA/BH. Márcia Alves apresentou a Planilha do Planejamento de 

Comunicação 2014, a qual segue anexa. Márcia explica que a SMPS demandou que fosse informada sobre as 
ações do CMDCA referentes à comunicação considerando que muitas realizações do CMDCA contam com a 
assessoria de comunicação da SMPS, entre as quais, a publicação do estatuto, de folder, cartilhas e participação 
no Comitê da Copa. A presidente esclarece que as ações contidas no Planejamento de Comunicação estão 
contempladas no Plano de Contratações do CMDCA. Sobre a Conferencia Municipal da Criança, a presidente 
propôs que seja realizada na semana da criança em outubro/2014, o que vai depender da proposta do CONANDA. 
Sobre as ações referentes à Campanha de Erradicação do Trabalho Infantil e a Campanha de Exploração Sexual, 
Márcia apresenta a proposta da mesa diretora de contar com o apoio do FECTIPA e do PAIR e que o 
encaminhamento seria que, até 24 de fevereiro, a Comissão PSB buscasse reunir com os citados parceiros para 
discutir o apoio do CMDCA. Márcia esclarece que podem ser acrescentadas outras propostas e encaminhadas à 
SMPS/ASCOM e solicitou que os conselheiros que desejarem envie ao CMDCA suas sugestões. 7º PONTO 

Criação do Grupo de Trabalho para a VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Márcia 
iniciou a matéria justificando que precisa definir o GT para organizar a Conferência. O conselheiro Azarias informa 
que o CANANDA ainda definirá se as conferencias serão este ano, pois há indicativos de que não haverá a 
estadual nem a nacional em 2014. Márcia considera que o melhor seria que a Conferencia Municipal seja em 
2015, pois este ano tem, além da copa, as eleições no segundo semestre e que em 2015 o processo de escolha 
do Conselho Tutelar não interferirá na organização da conferencia. Diante da informação do Azarias, Márcia 
propõe que se defina o GT da Conferencia na próxima plenária, após a decisão de datas pelo CONANDA. Marcia 



propõe ainda, fazer um ofício ao CONANDA solicitando que a Conferência seja no 1º semestre de 2015; proposta 
aceita e encaminhada, considerando a definição do GT será na próxima plenária. 8º PONTO- Encaminhamento 

para discussão do Regimento Interno do CMDCA - Para discussão do Regimento Interno, alguns conselheiros se 
manifestaram para participar. Segue descrição do cronograma aprovado para discussão do Regimento Interno: Até 
dia 14/fev. - Formatação do documento com as propostas apresentadas; dia 25/fev, às 15h - Reunião interna – 
leitura do Regimento (destaques) novas proposições; até o dia 10/mar - Envio por e-mail do documento com novas 
proposições; 13/mar., às 15hs - Reunião interna – nova formatação já com as propostas novas; dia 13/mar, às 
15hs Reunião interna – nova formatação já com as propostas novas e no dia 31/mar às 14hs - Plenária 
extraordinária para discussão do Regimento Interno. 9º PONTO- Informes e encaminhamento – A presidente 

apresentou os novos conselheiros e as comissões que integrarão: Diana Margarida da Silva na MSE; Helton 
Guerra Fernandes na CREIMP; Magno Eustáquio Gonçalves Vieira na PSB e Maria Lecy Santos Almeida na 
CAACTS. Informes referente às próximas plenárias: dia 26/fev - Extraordinária - Prestação de contas, Plano de 
contratação, Plano de aplicação do Fundo 2014 e outra proposições; dia 10/mar – Ordinária - Copa 2014 e Plano 
Decenal, Apresentação das campanhas sobre trabalho infantil e PAIR e outra proposições, e a 31/mar – 
Extraordinária – Discussão do Regimento Interno. A presidente encerra a sessão, agradecendo a presença de 
todos e nada mais havendo a tratar eu, Cidlene Castro de Souza, conselheira e secretária da diretoria do CMDCA, 
com a colaboração de Roberta Catarina Magalhães, assistente administrativo CMDCA/BH, lavrei a presente ata. 
Esse documento deve ser aprovado em plenária. 
 


