Sábado, 24 de Janeiro de 2015
Ano XXI - Edição N.: 4731

Poder Executivo
Secretaria Municipal de Políticas Sociais – CMDCA
ATA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 06 DE OUTUBRO DE 2014
No dia seis do mês de outubro de dois mil e quatorze, no auditório da Casa dos Conselhos, situado à rua
Estrela do Sul, 156, bairro Santa Tereza, foi realizada nona 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 14h17m a Presidente Márcia Alves iniciou a sessão com
boas vindas a todos fez a chamada e, registrou o quórum de 18 conselheiros presentes, sendo 8
governamentais e 10 da sociedade civil. Justificou ausência os conselheiros Ana Christina Lamounier de
Sá da Pro-Bém Assessoria e Gestão Criança e Petter de Figueiredo Gontijo da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer. Em seguida Márcia Alves prosseguiu com a ordem da pauta, conforme segue a
descrição. 1º PONTO - Suspensão da entidade da Sociedade Civil, Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE/BH: o Plenário aprovou, por unanimidade, a suspensão do exercício da função de
conselheiro titular a entidade APAE/BH, dando início ao processo administrativo de destituição e,
convocou a entidade suplente, Instituição Beneficente Martim Lutero, para assumir a função de
titularidade, até a data final do processo administrativo de destituição. Marcelo Caldeira, assessor jurídico,
informou que a Associação Mineira de Educação Continuada - ASMEC foi convocada para tomar posse,
como conselheira suplente, na plenária do mês de dezembro 2014, por se encontrar na ordem
classificatória no 21º lugar, eleita na Assembléia de Entidades, realizada no dia 30/05/2014. 2º PONTO O Plenário deu posse a Delor Celestino Costa Junior, como conselheiro titular e a Maria Vitória Santos
Moura para o cargo de Secretária da Diretoria do CMDCA/BH. 3º PONTO - Informes e Encaminhamentos:
a Presidente apresentou a Programação do Mês de Outubro 2014: a) IV Debate sobre Medidas
Socioeducativas - Redução da Maioridade Penal, no dia 14/10, no Auditório Phoenix - Universidade
FUMEC, conselheiro de direito do CMDCA/BH terá inscrição preferencial; b) Campanha Fundo Amigo:
encontro com Parceiros, no dia 16/10, no Espaço Municipal Auditório JK. Avenida Afonso Pena, 1212, 1º
andar, as Entidades convidadas terão até o dia 8/10 para confirmação de presença. Foi sugerido, pela
Promotora Maria de Lurdes Santa Gema do Ministério Público de Minas Gerais - MP, o envio de convite
ao juiz Dr. Marcos Flávio Lucas Padula, da Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte; c) Roda
de Conversa: Conhecendo o Conselho Tutelar e o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e
Adolescente, no dia 22/10, na Casa dos Conselhos; d) Apresentação Teatral “Crianças na Pista” - Cia de
Arte e Mobilização da SMAAS, no dia 23/10, na Escola Municipal José de Calasans no Bairro Ipê; e) I
Plenária das Crianças e Adolescentes do CMDCA/BH com o tema: “Conferência Livre pelos direitos das
crianças e dos adolescentes”, no dia 28/10, no Teatro Francisco Nunes. Avenida Afonso Pena, s/nº,
Parque Municipal. A Promotora Maria de Lurdes Santa Gema ressaltou a importância do I Encontro dos
Dirigentes das Entidades Eleitas da Sociedade Civil do CMDCA/BH que aconteceu no dia 01/10, na Casa
dos Conselhos. Foi um momento de sensibilização sobre o papel das Entidades da Sociedade Civil no
CMDCA/BH e de prestação de contas das atividades desempenhadas. Foi apresentado o convite para a
homenagem da Câmara Municipal de Belo Horizonte a Sra. Rosa Brambilla, presidente da Casa Novella,
que receberá no dia 07/10/2014, às 19h30min o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte; a
Presidente informou sobre o Debate dos Critérios de Acesso nas Unidades Municipais de Educação
Infantil - Umeis realizado no dia 11/09, com participação dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte; do
Seminário de Erradicação do Sub-Registro Civil promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte - PBH, no
dia 10/09 onde aconteceu o lançamento da Cartilha BH 100% com Nome e Sobrenome; foi apresentado
ao Plenário o Caderno Legislativo da Criança e do Adolescente lançado pela Fundação ABRINQ - Save
the Children e a Cartilha do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de BH, que
será lançada no Evento: Campanha Fundo Amigo: encontro com Parceiros, no dia 16/10; a conselheira
Maria Thereza Nunes Martins Fonseca informou que em setembro 2104 foi validado o Plano Municipal
para a Infância e Adolescência - PMIA, da PBH e posteriormente será divulgado à todos os conselheiros;
acontecerá no dia 21/10 o III Encontro da COL Ampliada de 2014, com o tema: avaliação dos trabalhos
de proteção às crianças e adolescentes no período da copa do mundo de futebol, no auditório da
Secretaria Municipal de Políticas Sociais. 4º PONTO- Matéria da Comissão de Fundo, Orçamento e
Recursos Públicos: a conselheira e coordenadora Diana Margarida da Silva leu a retificação/proposta,
devido a erro material no momento do registro dos valores, apresentada à Diretoria do CMDCA/BH, sobre
a alteração do Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente 2014 - FMDCA/BH (Resolução CMDCA/BH, nº 105/2014) de Entidades que captaram
recursos por meio da Autorização de Captação de Recursos - ACR no ano de 2013/2014: Associação
Querubins captou recursos em 2013 no valor de R$ 42.087,20 (quarenta e dois mil, oitenta e sete reais,

vinte centavos) abatido o percentual definido pela Resolução CMDCA/BH nº 080/2010 e consta no Plano
de Aplicação 2014 apenas o valor de R$ 2.087,20 (dois mil, oitenta e sete reais, vinte centavos);
Associação Crespúsculo - Arte, Saúde e Educação sem Barreiras, captou recursos em 2013 no valor de
R$ 1.834,40 (um mil, oitocentos e trinta e quatro reais, quarenta centavos) abatido o percentual definido
pela Resolução CMDCA/BH nº 080/2010 e consta no Plano de Aplicação 2014 apenas o valor de
R$2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais). Com o Plano de Trabalho - PT se encontra em análise no
CMDCA/BH, com um valor reduzido, sugere-se incorporar o valor captado no ano de 2014 no referido PT,
totalizando o valor de R$ 3.994,40 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais, quarenta centavos). A
coordenadora apresentou a necessidade de incorporar no Plano de Aplicação 2014 os recursos captados
em 2014, das seguintes entidades: Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, captou o valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) e o Grupo de Apoio Social Solidariedade - GASS, captou R$ 40.000,00
(quarenta mil reais). Pelo exposto são alterados os seguintes itens no Plano Aplicação 2014: a) No item
5.2, onde se lê R$ 9.179.365,74 (nove milhões, cento e setenta e nove mil, trezentos e seiscentos e cinco
reais, setenta e quatro centavos) leia-se R$ 9.281.525,74 (nove milhões, duzentos e oitenta e um mil,
quinhentos e vinte e cinco reais, setenta e quatro centavos); onde lê-se R$ 11.804.382,16 (onze milhões,
oitocentos e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais, dezesseis centavos), lê-se R$ 11.906.542,16
(onze milhões, novecentos e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais, dezesseis centavos); e onde se
lê R$ 12.004.382,16 (doze milhões, quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais, dezesseis centavos), lê-se
R$ 12.106.542,16 (doze milhões, cento e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais, dezesseis
centavos). b) No item 5.2.2 - (A) onde se lê R$ 2.087,20 (dois mil, oitenta e sete reais, vinte centavos), lêse R$ 42.087,20 (quarenta e dois mil, oitenta e sete reais, vinte centavos); onde se lê R$ 1.834,40 (um
mil, oitocentos e trinta e quatro reais, quarenta centavos), lê-se R$ 3.994,40 (três mil, novecentos e
noventa e quatro reais, quarenta centavos); acrescentar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à
entidade GASS; onde se lê R$ 50.202,88 (cinquenta mil, duzentos e dois reais, oitenta e oito centavos) lêse R$ 70.202,88 (setenta mil, duzentos e dois reais, oitenta e oito centavos); onde se lê R$ 1.741.054,94
(um milhão, setecentos e quarenta e um mil, cinquenta e quatro reais, noventa e quatro centavos) lê-se
R$ 1.843.214,94 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, duzentos e quatorze reais, noventa e
quatro centavos); e onde se lê o valor da ação 2859 R$ 9.179.365,74 (nove milhões, cento e setenta e
nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais, setenta e quatro centavos), lê-se R$ 9.281.525,74 (nove
milhões, duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais, setenta e quatro centavos). Em
seguida a Coordenadora apresentou o parecer favorável da Comissão para o Plano de Trabalho / PT da
Entidade que captou recurso através da ACR: Associação Crepúsculo - Arte, Saúde e Educação Sem
Barreiras, Projeto Arte e Inclusão, no valor total de R$ 18.086,72(dezoito mil, oitenta e seis reais, setenta
e dois centavos), sendo o valor total solicitado ao FMDCA/BH de R$ 3.994,40 (três mil, novecentos e
noventa e quatro reais, quarenta centavos). Em votação o parecer da Comissão foi aprovado, por
unanimidade. A Coordenadora informou sobre a pendência no processo de tramitação da entidade Centro
Infanto Juvenil Crescer Sorrindo que captou em 2013 no valor de R$17.600,00 (dezessete mil, seiscentos
reais). A Entidade protocolou no CMDCA/BH, em 14/05/2014 o PT, porém, havia necessidade de ajustes,
mas a entidade mesmo tendo sido comunicada sobre as alterações não apresentou retorno. No dia
28/08/2014 foi protocolado ofício CMDCA/BH nº 638/2014, solicitando envio do PT modificado, porém, até
o presente momento a entidade não se manifestou. A não entrega do PT atendendo às solicitações pode
gerar a impossibilidade do repasse do recurso, considerando a Lei Federal 13.019/2014. 5º PONTO Matéria da Comissão de Registro de Entidades, Inscrição e Reavaliação de Programas - CREIRP: O
conselheiro e coordenador, Otaviano Marta Gonçalves Pires, apresentou o parecer favorável da
Comissão ao primeiro registro e inscrição do programa do Instituto Sócio Cultural Meneio/Programa
Socialização Infantojuvenil e parecer desfavorável para o primeiro registro e inscrição do programa da
entidade Federação Mineira de Aikido/Programa Socialização Infantojuvenil. Em votação o parecer da
Comissão foi aprovado 17 (dezessete) votos e 1 (uma) abstenção. Aprovado por unanimidade, a
renovação e a reavaliação do programa da entidade Centro de Promoção e Assistência Social Ana
Bernardina/Programa Socialização Infantojuvenil. Em seguida o coordenador informou ao Plenário, que a
entidade Lar Marista João Berne, mantida pela União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE
encaminhou um ofício ao conselho, informando que encerrará suas atividades socioeducativas em
30/12/2014. 6º PONTO - Matéria da Comissão de Proteção: A conselheira e coordenador da Comissão,
Sandra Regina Ferreira informou não haver ainda a programação de datas do Ciclo de Debates sobre
Acolhimentos Institucionais, para a revisão da Resolução do CMDCA/BH nº 31/97. 7º PONTO - Avaliação
das Ações do Comitê Mineiro de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes nos Grandes Eventos Copa 2014: por meio de uma apresentação, a conselheira Regina Cunha Mendes apresentou o balanço
final da Copa do Mundo 2014 no município de Belo Horizonte - Minas Gerais. A conselheira leu também
um documento/proposta a ser apresentado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República - SDH e ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA
elaborado pelos 12 (doze) Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, das cidades
sede da Copa do Mundo que foi aprovado, por unanimidade. A Presidente destacou a importância da
criação do Fórum Metropolitano de Proteção à Criança e ao Adolescente da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, para promover a continuidade de uma atuação conjunta e articulada dos Conselhos de
Direitos. A Promotora Maria de Lurdes Santa Gema ressaltou a importância de promover capacitação aos
conselheiros tutelares, sobre suas atribuições e competências. A Presidente propôs uma reunião entre a
Promotoria da Infância e da Adolescência de Belo Horizonte e a Comissão de Acompanhamento e

Avaliação dos Conselheiros Tutelares para discussão sobre o Plantão de Atendimento do Conselho
Tutelar e a Capacitação Continuada. Às17h30 a presidente agradece a todos e encerra a sessão
ordinária e nada mais havendo a tratar eu, Maria Vitória Santos Moura, conselheira e secretária da
Diretoria do CMDCA BH, com a colaboração de Roberta Catarina Magalhães, assistente administrativo do
Conselho, lavrei a presente ata. Esse documento deve ser aprovado em plenária.

