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ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 07 DE MARÇO DE 

2016 
  

No dia sete do mês de março de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no auditório da 

Casa dos Conselhos, situado à rua Estrela do Sul, 156, bairro Santa Tereza foi realizada 

a terceira sessão plenária ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA/BH. Estiveram presentes os (as) conselheiros(as), 

convidados(as), colaboradores(as), observadores(as) 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 14h29m o Presidente Marcelo Moreira Oliveira iniciou a sessão agradecendo a 

presença dos(as) conselheiros(as) e colaboradores(as) e procedendo informe sobre: 

Programa Prefeito Amigo da Criança - PPAC – 1 ª Reunião com a Secretaria Municipal 

de Educação aconteceu semana passada, e a Fundação Abrinq estará visitando a cidade 

para dialogar com os envolvidos e visitar os projetos. Em seguida, Marcelo informou 

que iniciou no dia 29/02/2016 o Seminário de Capacitação para Conselheiros Tutelares 

e demais atores do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Logo 

após, Marcelo justificou a saída do Instituto Martinho Lutero – IBML e seu 

Representante Herbert Emil Knup do CMDCA-BH, pelo motivo de a instituição estar 

na representação no referido Conselho pela terceira gestão consecutiva, o que pelo 

regimento deste, é vedado. Nesse sentido a Instituição, que era a primeira suplente, no 

caso a Associação Mineira de Reabilitação - AMR, passa à titularidade; enquanto a 

Instituição Associação de Pais e Amigos do Centro de Reabilitação, que ficou em 

vigésimo primeiro lugar no processo eleitoral da Sociedade Civil, realizado em 

dezembro de 2015, assumiria o posto de décima entidade suplente neste Conselho, 

porém até o momento a Instituição não respondeu ao ofício enviado pelo CMDCA-BH, 

sobre esse assunto. O Conselho Em seguida Marcelo comunicou também a saída de 

Diana Margarida enquanto representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e 

anunciou o nome de Consuelo Silva Costa para assumir a titularidade da referida 

secretaria, em seguida comunicou também a saída de Guilherme Nobre Souto, e a 

indicação de Rebeca Cristina Nunes na condição de Conselheira suplente, representando 

a Secretaria Municipal de Educação – SMED, porém o funcionário Anderson afirmou 

que a Secretaria ainda não havia oficializado essa substituição. A Secretaria de Finanças 

comunicou a saída da conselheira Fernanda Silva Fernandes, mas ainda não encaminhou 

a indicação do substituto. Em seguida comunicou também a saída de Onofre Andrade 

Santiago, e a indicação de Ana Paula Simões, que assume a titularidade da 

representação da Secretaria Municipal de Políticas Sociais neste Conselho, passando a 

Conselheira Luciana Crepaldi à condição de representante suplente da referida 

Secretaria. Regina Helena reiterou o compromisso que as instituições assumiram 

quando das eleições de conselheiros representantes da Sociedade Civil de participação 

nas reuniões do Fórum DCA. O advogado Marcelo esclareceu que o conselheiro só 

toma posse se estiver presente na plenária, portanto apenas a conselheira Ana Paula 

Simões Hilário foi empossada nessa plenária. Em seguida, o Secretario Otaviano Pires 

fez a chamada dos conselheiros(as). Foi registrado o quórum de 17 (dezessete) 



conselheiros(as) presentes, sendo 07(sete) governamentais e 10 (dez) da sociedade civil. 

Justificaram ausências os(as) conselheiros (as): Rosemary de Freitas Bakir, da Fundação 

Municipal de Cultura; Peter de Figueiredo, da Secretaria Municipal de Esportes; Luiz 

Henrique Fernandes Vieira, da Secretaria Municipal de Planejamento; Gracie de 

Oliveira Pires, da OMCV; Rosimeire Pereira da Silva Barbosa, da Itaka Escolápios. A 

Pauta foi apresentada e com uma alteração na ordem de posta em votação foi aprovada 

por unanimidade com dezesseis votos favoráveis e uma abstenção. 1º Ponto - 

Aprovação da Ata Anterior. Marcelo perguntou se alguém tinha alguma proposta de 

alteração do texto da Ata da 2ª Sessão Plenária Ordinária (22 de fevereiro de 2016). 

Sem nenhuma alteração, a ata foi votada e aprovada por unanimidade, com 17 

(dezessete) votos favoráveis. 2º – Matéria das Comissões: l- Comissão de Fundo, 

Orçamento e Recursos Públicos - CFORP: o conselheiro Gleison, membro da 

Comissão, apresentou inicialmente o parecer favorável à solicitação de Aditamento ao 

Convênio processo administrativo no 01.081.851.15.21, feito pela Instituição 

Associação Junior Achievement. O parecer foi colocado em votação e foi aprovado por 

dezessete votos a favor. Em seguida, a conselheira da Comissão, Catarina apresentou a 

proposta de retificação do anexo único da Resolução 124/2016, que versa sobre o Plano 

de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

Considerando a destinação de recursos para o FMDCA/BH, efetuada por pessoa jurídica 

com indicação dos projetos da entidade Associação Unificada de Recuperação e Apoio 

– AURA, realizada por ofício enviado ao CMDCA/BH em 22/12/2015, indicando os 

projetos “Escola de Suporte Educacional para Crianças e Adolescentes com câncer da 

Casa de Apoio Aura” e “Brincar Terapêutico, para crianças e adolescentes com câncer 

da Casa de Apoio – AURA”, a Comissão de Fundo, Orçamento e Recursos Públicos 

propõe a seguinte retificação: item 5.4.1 – Ação 2859: Ações para a Promoção e 

Proteção dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas Famílias. Subação 0002: 

Orientação e apoio sociofamiliar: Onde se lê Cozinha Funcional, leia-se Cozinha 

Funcional para Casa de Apoio Aura;Onde se lê Escola de Suporte Educacional para 

Crianças e Adolescentes com câncer da Casa de Apoio Aura, valor R$ 208.800,00, leia-

se Valor R$ 133.080,00; O valor restante será destinado à mesma entidade para o 

projeto Brincar Terapêutico, para crianças e adolescentes com câncer da Casa de Apoio 

- AURA, valor R$ 75.720,00, conforme indicação do destinador. Subação 0003: Apoio 

Socioeducativo em meio aberto Onde se lê Itaka – Escolápios BH / Programa de 

Socialização Infantojuvenil, leia-se Socialização na Perspectiva do Estatuto da Criança 

e do Adolescente: Comunicar e Protagonizar. Como se observa, não haverá alteração no 

valor total do plano de aplicação, apenas a realocação de despesas e alterações nos 

nomes dos projetos das entidades. Colocada em votação, a proposta de retificação foi 

aprovada por dezessete votos a favor. II - Comissão de Registro de Entidades, Inscrição 

e Reavaliação de Programas - CREIRP: O coordenador da comissão, Thiago Satiro 

apresentou os seguintes pareceres da comissão: Favorável à solicitação de Primeiro 

Registro e Inscrição do Programa de Proteção em Regime Socioeducativo em Meio 

Aberto da Sociedade Mineira de Cultura; Favorável também à reavaliação do Programa 

de Proteção em Regime de Acolhimento Institucional, nas Unidades Casa Dom Bosco e 

Centro de Passagem Dom Bosco Posto, da Inspetoria São João Bosco. Em votação os 

pareceres foram aprovados por dezessete votos favoráveis. Em seguida, Thiago 

apresentou os pareceres favoráveis à Renovação de Registro e à Reavaliação do 

Programa de Proteção em Regime Socioeducativo em Meio Aberto da Instituição Rede 

Cidadã. Favorável à Renovação de Registro e à Reavaliação do Programa de Proteção 

em Regime Socioeducativo em Meio Aberto da Instituição Associação Resgate da 

Dignidade Humana Providência Divina, em suas 3 unidades: . A Doutora Maria de 



Lurdes solicitou que se atente ao cumprimento da legislação de que se tenha incluída a 

discussão e aprendizagem sobre o Estatuto da criança e do adolescente nos cursos de 

Aprendizagem. Favorável à Renovação de Registro e à Reavaliação. Favorável à 

solicitação feita pela Legião da Boa Vontade – LBV de renovação de Registro e 

Reavaliação do Programa de Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio 

Aberto. Favorável à Renovação de Registro e à Reavaliação do Programa de Proteção 

em Regime Socioeducativo em Meio Aberto da Instituição Associação de Ensino Social 

Profissionalizante – ESPRO. Colocados em votação todos os pareceres foram aprovados 

por dezessete votos favoráveis. 3º Ponto – Recomposição da Mesa Diretora e 

Comissões Temáticas –. Marcelo Moreira apresentou a indicação do Executivo 

Municipal do nome de Ana Paula Simões Hilário, para compôr a Mesa Diretora na 

condição de Vice Presidente do CMDCA-BH. Colocado em votação, foi aprovado por 

dezesseis votos favoráveis e uma abstenção. Em seguida, Marcelo apresentou a 

indicação da Sociedade Civil da Conselheira Elen Regina do Couto Silva, representante 

do Instituto HAHAHA para compor a Mesa Diretora, na condição de Tesoureira, e 

consequentemente Coordenadora da Comissão de Fundo, Orçamento e Recursos 

Públicos – CFORP. Colocada a indicação em votação, foi aprovada por dezessete votos 

a favor. Em seguida, foi discutida a recomposição das Comissões Temáticas: A 

Comissão de Articulação e Mobilização Intersetorial Regional – CAMIR e a Comissão 

de Acompanhamento e Avaliação aos Conselhos Tutelares – CAACTs não tiveram 

nenhuma mudança em sua composição. A Comissão de Registro de Entidades, Inscrição 

e Reavaliação de Programas – CREIRP, está com uma vacância referente à Sociedade 

Civil, uma vez que a Conselheira Michele Félix Vieira, da Rede Cidadã, foi substituída 

e a nova conselheira solicitou que fizesse parte da Comissão de Medidas 

Socioeducativas, uma vez que ela tinha uma proximidade de trabalho naquela temática. 

A Conselheira Maria Aparecida Ribeiro, da Fundação CDL se manifestou interessada 

em ocupar a vaga, não havendo nenhum outro conselheiro presente interessado, o nome 

da conselheira foi confirmado na referida comissão. A Comissão de Fundo, Orçamento 

e Recursos Públicos – CFORP será coordenada a partir de agora pela Conselheira Elen 

Regina e contará também com a presença da Conselheira Ana Paula Simões, da 

Secretaria Municipal de Políticas Sociais; e ainda tem a vacância de dois representantes 

governamentais, um da Secretaria Municipal de Finanças, para substituir a ex-

conselheira Fernanda Silva, e outra indicação, já que a nova conselheira da Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer, Consuelo Silva Costa não definiu se comporá esta ou 

outra comissão. Na Comissão de Medidas Socioeducativas – CMSE, Fernanda Matos, 

da Rede cidadã comporá a comissão, o instituto Superação é a outra Entidade que 

compõe a comissão, mas esta não compareceu a nenhuma reunião. Na Comissão de 

Medidas Protetivas, o ex conselheiro Guilherme deverá ser substituído pela sua 

sucessora Rebeca Cristina Nunes. A comissão ainda está com uma vacância da 

sociedade civil. Ainda nesta comissão, está o representante do CEVAM, Ananias 

Neves, que também não compareceu a nenhuma reunião da comissão. A técnica Maria 

Fernanda relata que o mesmo tem interesse em fazer parte da CREIRP. Porém esse 

pleito ficou prejudicado, pois o conselheiro não estava presente nas plenárias que 

definiram a composição das comissões. A Drª Maria de Lurdes reafirmou a necessidade 

de o Conselho enviar convocatória e o cronograma das reuniões plenárias e das 

comissões para todos os(as) Secretários(as), no caso dos governamentais, e para os(a) 

Presidentes das Instituições, reiterando a importância da participação dos conselheiros 

nestes espaços. Márcia Alves questionou sobre conselheiros que não comparecem às 

plenárias e/ou às reuniões das Comissões Temáticas, o Presidente respondeu que não é 

propósito do Conselho de excluir conselheiros, mas que deve-se buscar o diálogo e o 



bom senso no intuito de ampliar a participação, mas que devemos seguir o Regimento 

do Conselho e buscar, se necessário a recomposição do Conselho e das comissões. A 

convidada Cristiane, do Lutador, se dispôs a ser colaboradora de alguma comissão. 

Márcia Alves questionou o papel do colaborador nas comissões, ela entende que o 

colaborador deve ser convidado pela comissão para contribuir na execução e/ou na 

discussão de matérias específicas, em que a pessoa tem um conhecimento que poderá 

qualificar a discussão e/ou ação. Outros Pontos: Marcelo informou que a Capacitação 

dos Conselheiros de Direito de Crianças e Adolescentes no CMDCA-BH foi adiada e 

precisava ser remarcada, houve duas propostas de calendário para o evento: a primeira é 

no dia 21/03/2016, o dia todo; e a segunda é nos dias 21/03/2016 e 28/03/2016, no 

período da manhã ( de 08:30 às 12:30 horas). Colocado em votação a primeira proposta 

venceu por nove votos contra sete da segunda proposta. Marcelo fez um informe sobre 

um encontro com os Conselheiros Tutelares da Regional Centro Sul. Marcelo informou 

também que a reunião de representantes do CMDCA-BH e Secretaria Municipal 

Adjunta de Assistência Social, com a Promotoria da Infância e da Juventude será no dia 

18 de março para tratar dos Atestados de Qualidade e Eficiência a serem emitidos 

acerca dos programas a serem reavaliados pelo CMDCA-BH. A Drª Maria de Lurdes 

afirmou que o modelo de Atestado de Qualidade e Eficiência já está pronto e deve 

enviar para o CMDCA-BH. Às dezesseis horas, o Presidente agradeceu a todos(as) e 

encerrou a sessão plenária e nada mais havendo a tratar eu, Otaviano Marta Gonçalves 

Pires, conselheiro e Secretário da Diretoria do CMDCA BH, com a colaboração de 

Roberta Catarina Magalhães, da Secretaria Executiva do CMDCA/BH, lavrei a presente 

ata. Esse documento deve ser aprovado em plenária. 
 


