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Poder Executivo
Secretaria Municipal de Políticas Sociais - CMDCA
ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 06 DE MAIO DE 2013
No dia 06 do mês de maio de dois mil e treze, no auditório da Casa dos Conselhos, situado à Rua Eurita, 587, bairro
Santa Tereza, foi realizada a quarta sessão Plenária Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Belo Horizonte – CMDCA/BH. Estiveram presentes: 07 (sete) conselheiros representantes do Poder
Executivo, 09 (nove) conselheiros representantes da Sociedade Civil, 10 (dez) entre convidados, colaboradores,
observadores e 10 (dez) integrantes da Secretaria Executiva do CMDCA/BH. Às 14h, em primeira chamada, foi
constituído o quórum de 16 (dezesseis) conselheiros votantes. A Presidente Márcia iniciou a Plenária agradecendo a
presença de todos e dando abertura aos trabalhos. A pauta foi aprovada por 14 (quatorze) votos favoráveis e 2 (dois)
abstenções, com inversão de pontos ficando constituída conforme segue descrição da Plenária. A Presidente apresenta
a inviabilidade de encaminhar a plenária permanente no evento do dia 28/05, conforme votação na Plenária de 01/04,
pois esta proposta não está prevista no Regimento Interno. Márcia Cristina expõe o organograma do PPAG enviado
pela Secretaria de Planejamento e, considerando que o CMDCA/BH tem cumprido os prazos descritos neste
organograma, propõe que se revogue a proposta de plenária permanente no evento do dia 28/05 e que os
encaminhamentos desse dia sejam direcionados às Secretarias por meio de ofícios do CMDCA/BH, propõem ainda que
no dia seja criado um grupo para acompanhar o trâmite das propostas e diretrizes do CMDCA/BH. A proposta da
presidente é aprovada com 14 (quatorze) votos a favor e 2 (duas) abstenções. Passa-se ao segundo ponto de pauta,
referente à aprovação das atas das Plenárias de 01/04/2013 e 22/04/2013. A Secretária Cidlene Castro de Souza
propõe ajustes na ata do dia 01/04, linha 85. A Presidente Márcia sugere alteração nas linhas 40 e 61 a 69 da ata de
22/04, substituindo o termo “repasse” por “convênio”. As atas são aprovadas separadamente, com 14 (quatorze) votos a
favor e 2 (duas) abstenções nas duas votações. Em seguida, a Mesa Diretora apresenta o calendário do mês de maio:
Em 09/05 - “3º Ciclo de Debates: Direito à Convivência Familiar Desafios e Perspectivas para o Acolhimento Familiar”;
em 14/05 – “Capacitação dos Conselheiros de Direito e Conselheiros Tutelares”; em 16/05 Audiência Pública – ALMG;
em 17/05 – “Abraço Mineirão” ( Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à violência doméstica, abuso e exploração
sexual contra crianças e adolescentes do estado de Minas Gerais); em 18/05 – “Ação Global” – Via 240; em 20/05 –
“Seminário de apresentação Diagnóstico da Situação da Criança, do Adolescente e do Jovem Em Belo Horizonte”; em
21/05 – “ Lançamento da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes”; em 28/05 –
“Capacitação sobre o Ciclo de Orçamento”, no auditório da PBH. A Presidente do CMDCA/BH continua os informes
convidando a todos os coordenadores das Comissões Temáticas para as reuniões ampliadas, que ocorrerão nos dias
29/05, 26/06, 31/07, 28/08, 02/10, 30/10. A Conselheira Maria Aparecida Monteiro convida a todos para a Audiência
Pública na Câmara Municipal no dia 28/05, referente a Prestação de Contas do primeiro quadrimestre de 2013, tendo
como tema o orçamento. A Presidente Márcia parabeniza a todos pela aprovação da Resolução Conjunta
CMDCA/CMAS Nº01/2013 e informa ainda que o Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de
Crianças e Adolescentes à convivência familiar e comunitária será impresso e distribuído em breve. Outra informação
da Mesa Diretora é a de que cada Conselho Tutelar de Belo Horizonte será equipado com um carro, 5 computadores, 1
bebedouro, 1 impressora e 1 refrigerador. A Presidente Márcia Cristina agradece aos funcionários da Secretaria
Executiva, Tandê Martins, Anderson Silva e Renan Menezes que realizaram o cadastro. A equipagem faz parte da
Agenda de Convergências e se refere a preparação para os megaeventos. A presidente passa a palavra à Lenira Rueda
que na oportunidade informa que continua participando do CMDCA/BH na condição de colaboradora da CREIMP e
Plenárias e não mais como conselheira. Em seguida, passa-se ao ponto de pauta referente à Apresentação da
Fundação Itaú Social. O Sr. Pedro Tavares falou sobre o III Encontro com os 12 Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente - CDCAs em 25 e 26 de fevereiro, tendo como tema a Copa do Mundo e a proteção às crianças e
adolescentes. Em seguida à exposição, a Presidente Márcia Cristina Alves comenta sobre a importância da Secretaria
Municipal de Políticas Sociais integrar o Comitê Local, cuja coordenação é estadual e possui cerca de 40 participantes.
A proposta do Comitê Local intersetorial é de que haja um Espaço de Direitos ou Espaço de Convivência para as
crianças e adolescentes durante os megaeventos. Esse espaço funcionaria paralelamente ao plantão integrado do
Poder Judiciário e dos Conselhos Tutelares. A agenda de curto prazo para a Copa das Confederações prevê ações
centralizadas na Praça da Estação. A Mesa Diretora propõe a criação de uma Comissão Extraordinária de Promoção,
Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes durante os megaeventos. Essa comissão seria composta
pelos conselheiros, indicados no plenário, João Francisco dos Reis, Regina Helena Cunha Mendes, Liziane
Vasconcelos Teixeira Lima, Márcia Cristina Alves, Maria Thereza Nunes Martins Fonseca e Otaviano Marta Gonçalves
Pires. A comissão foi aprovada por 16 (dezesseis) votos a favor. Em seguida passa-se à exposição da matéria da
CREIMP. Foi apresentado o parecer favorável ao deferimento referente as seguintes entidades: 1 – Creche Comunitária
Dom Giussani – Registro e Reavaliação de Programas – Apoio Socioeducativo em Meio Aberto; 2 – Casa dos Meninos

– Renovação do Certificado de Registro e Reavaliação de Programa – Acolhimento Institucional; 3 – Associação Casa
Novella – Inscrição de Novo Programa – Acolhimento Familiar. A técnica Cira Sampaio afirma que as entidades com
TAC foram reavaliadas e houve melhorias na qualidade do serviço prestado. A Promotora de Justiça, Drª. Maria de
Lurdes Rodrigues Santa Gema reforça a parceria que deve haver entre o CMDCA/BH e o MPMG para a melhoria do
atendimento prestado pelas entidades conveniadas. A Presidente do CMDCA/BH afirma que está em processo de
estudo a criação de uma equipe de técnicos da Secretaria Executiva responsável pela avaliação dos programas,
projetos e orientação às entidades, no intuito de melhorar os serviços prestados pela rede. A técnica Cira Sampaio
afirma que dois processos referentes às entidades Providência Nossa Senhora da Conceição/Pastoral do Menor e
Instituto Espírita Eurípedes não foram apreciados pela CREIMP a tempo para esta Plenária. O Plenário aprovara o
deferimento das três entidades por 16 (dezesseis) votos a favor. A conselheira Maria Izabel Catão coordenadora da
Comissão de Fundo, Orçamento e Recursos Públicos, apresenta o parecer favorável da Comissão para os Planos de
Trabalhos das seguintes entidades: 1 – ISJB – Centro Juvenil Dom Bosco – R$ 33.200,00; 2 – Associação Projeto
Providência – R$ 67.648,00; 3 – Associação Mineira de Reabilitação – AMR – R$ 332.347,86; 4 – Centro de Educação
para o Trabalho Virgílio Resi – R$ 64.000,00; 5 – Instituto Undió – R$ 6.440,00. O parecer da Comissão é colocado em
votação e aprovado por 16 (dezesseis) votos a favor. A Conselheira Maria Izabel afirma que está em estudo na mesa
diretora a mudança do fluxo de trabalho do CMDCA/BH. No novo modelo, os Planos de Trabalho seriam assinados
pelos técnicos da Secretaria Executiva e não mais pelos técnicos da SMAAS, o que tornaria o processo de
conveniamento e liberação do recurso às entidades mais ágil. A Presidente da ABET, Márcia Silva, pede a palavra e
solicita ao CMDCA/BH divulgue melhor as formas de destinação ao FMDCA, seja para pessoa física ou jurídica. A
Promotora de Justiça, Drª Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema diz que há um entendimento no Ministério Público da
Infância e Juventude de que a entidade deve buscar o recurso no CMDCA, mas as entidades preferem recorrer às
empresas. A presidente do CMDCA afirma que a diretoria fará um estudo para melhoria na captação de recursos para o
Fundo Municipal. A Tesoureira Maria Izabel passa ao ponto de pauta referente ao termo de referência e edital de
chamamento público referente ao art 9º, §1º da Resolução CMDCA/BH Nº 80. Inicialmente, é apresentado o montante
dos recursos destinados à finalidade do acolhimento às crianças e adolescentes órfãos e abandonados referente ao ano
de 2012. A Promotora de Justiça, Drª Maria de Lurdes pede que sejam apresentados os recursos dos anos anteriores a
2012 que ainda não foram deliberados, discriminando-se as onze fontes de receita do FMDCA descritas no art. 9º da
Resolução Nº 80. A mesa diretora propõe que esta planilha seja apresentada na próxima plenária, com assessoria do
setor jurídico do CMDCA/BH, bem como a apresentação do termo de referência do chamamento público a ser
elaborado pela Comissão de Medidas Protetivas. Será apresentada também a Prestação de Contas do recurso que foi
enviado às entidades para projetos de ambientação. A Presidente convida todos os Conselheiros presentes para as
capacitações que ocorrerão nos meses de maio e junho em parceria com a ESAF e solicita que todos se inscrevam.
Márcia Cristina Alves informa ainda que foram distribuídas cópias da Minuta de Resolução que dispõe sobre a política
de atendimento socioeducativo ao adolescente autor de ato infracional para apreciação e contribuições até o dia 30/05.
Após a consulta, a Resolução será deliberada na plenária de 03/06/2013. A Presidente destaca ainda a importância das
reuniões do Fórum DCA e FOCAS, que estão ocorrendo nas Secretarias de Administração Regionais de Belo Horizonte,
com participação dos conselheiros Ademilton Aparecido de Araújo e Maria Thereza Nunes Martins Fonseca. Em
seguida, Helyzabeth Kelen Tavares Campos foi convidada a expor os eventos com a temática da criança e do
adolescente previstos para o mês de maio. Nesse mês comemoram-se os dez anos do FEVCAMG e o dia 18/05 marca
o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Ela convida a todos para a Audiência Pública no dia 16/05 na
ALMG e também para o abraço simbólico no estádio do Mineirão, quando são esperadas cerca de cinco mil pessoas.
No dia 18/05 haverá o “Ação Global” na via 240 com distribuição de 5000 gérberas. Em seguida, a mesa diretora
informa a recomposição da CAACTs pelo conselheiro Júlio Jáder Costa e da CREIMP pelo conselheiro Adriano Silva
Dias, ambos da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar a Presidente encerrou a Plenária e eu,
Cidlene Castro, conselheira e secretária da Mesa Diretora do CMDCA/BH, lavro a presente ata, com a colaboração de
Larissa Junho Lima França, analista de políticas públicas da Secretaria Executiva do CMDCA/BH. Esse documento
deverá ser lido, aprovado pela plenária e assinado pelos conselheiros presentes nesta sessão.

