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No sete do mês de outubro de dois mil e treze, auditório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais -TJMG, situado 
na rua Goiás, 229, Centro, em solene abertura do mês da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi 
realizada a nona sessão plenária ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA/BH. Estiveram presentes 7 (sete) conselheiros representantes do Executivo, 8 (oito) conselheiros 
representantes da Sociedade Civil, mais convidados, colaboradores, observadores e integrantes da Secretaria 
Executiva do CMDCA/BH. Entre os presentes estavam adolescentes e jovens, educandos de projetos sociais. 
A lista com os nomes e assinaturas dos participantes, justificativas de ausência e materiais referentes às 
matérias encontram-se anexos a esta ata. Às 14 horas e trinta minutos o conselheiro Delor Celestino da Costa 
Junior, cerimonialista do evento, apresenta a programação do mês da Defesa e procede com a cerimonia de 
abertura que se inicia com o Hino Nacional. Em seguida convoca para compor a mesa a presidente do 
CMDCA, Márcia Cristina e a secretária Cidlene Castro. Justifica-se a ausência da vice-presidente Regina 
Helena, que nesta data representa o CMDCA no evento da Fundação Itaú Social em São Paulo e a ausência 
da tesoureira Maria Thereza justifica-se pela coincidência de agenda do Programa de Capacitação de 
Conselheiros de Políticas Públicas, no qual a conselheira integra o grupo dos formadores. A presidente dá 
boas vindas a todos, agradecendo a presença e passa a palavra para Cidlene Castro que faz a chamada para 
compor o quórum, constituído por 15 (quinze) conselheiros, sendo 8 (oito) da Sociedade Civil e 7 (sete) 
Governamentais. Márcia apresenta a proposta de pauta: 1º- Prorrogação dos prazos previstos nos artigos 8º e 
9º da Resolução CMDCA/BH nº 99/13 e 2º- Tema: Estatuto da Criança e do Adolescente, palestra proferida 
pelo Desembargador Wagner Wilson Ferreira, seguido de fala de convidados e debate. Em votação a pauta é 
aprovada por 15 votos favoráveis. 1º PONTO – A presidente Márcia Cristina apresenta a proposta de emenda 
da resolução nº 99/2013. A prorrogação do prazo de inscrição de programas e envio de projetos para 30 de 
novembro de 2013, foi aprovada por 15 votos favoráveis. 2º PONTO – Tema: Estatuto da Criança e do 
Adolescente – palestra e debate. O conselheiro Delor convoca os convidados para se integrar mesa de debate, 
juntamente com a presidente e secretária do CMDCA, que foram: Gabriel Ferreira (CESAM), Fernanda Amaral 
(CT Norte), Desembargador Wagner Wilson Ferreira (TJMG), Dra. Maria de Lurdes Santa Gema (MP), 
Vereador Pedro Patrus, Ana Maria (ALMG), Marcelo Silvério (Vice Presidente COMJUVE), Eliane Quaresma 
(CEDCA), Maria Glaucia Brandão (SMPS). O adolescente Gabriel Ferreira do Centro Salesiano do Adolescente 
Trabalhador-CESAM, deu abertura às falas mostrando a importância de ter seus direitos assegurados, 
comenta brevemente sobre sua trajetória no CESAM e destaca o valor de conhecer o ECA e sua importância 
no dia a dia de qualquer crianças e adolescente. A conselheira tutelar, Fernanda Amaral (CT Norte) fala da 
importância do CT em defender os direitos da criança e adolescente. A Conselheira comenta sobre a falta de 
vontade política relacionada à situação da criança e do adolescente de Belo Horizonte, principalmente com os 
que possuem trajetória de rua, referente à maior demanda do plantão dos CT’s. Agradece o convite e 
parabeniza a pauta sobre proteção e avanços do ECA no CMDCA. A ordem de fala é antecipada e Delor 
convida o Desembargador Wagner Wilson Ferreira, para proferir a palestra. Com o tema Estatuto da Criança e 
do Adolescente, o Desembargador fala dos avanços, comenta a importância da implantação da Vara 
Especializada e do Centro Integrado de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e destaca a 
importante participação do CMDCA como parceiro na causa e destinando recurso para ambientação do espaço 
do Centro Integrado. Em seguida o Vereador Pedro Patrus, Câmara Municipal - CMBH parabeniza Márcia 
Cristina e o CMDCA pela iniciativa e atividades do mês da Defesa. Fala da importância do Centro Integrado e 
comenta que, enquanto frente parlamentar tem o compromisso de executar politicas de defesa da criança e do 
adolescente. O vereador convida os presentes para as audiências publicas e ressalta a importância do CMDCA 
nesses eventos. Passa-se a palavra para, Ana Maria representante da Assembleia Legislativa - ALMG que 
cumprimenta a mesa e a todos da plenária e agradece o convite em nome do Dr. Deputado André Quintão. 
Ana Maria parabeniza a iniciativa do CMDCA pela plenária ampliada, democratizando os espaços de discussão 
dos direitos. Ela fala sobre o desafio da implantação do Centro Integrado e cita os avanços do ECA. Ana Maria 
destaca também a importância do monitoramento do Orçamento - OCA e sua execução no decorrer dos anos. 
Marcelo Silvério, vice-presidente do Conselho da Juventude - COMJUVE cumprimenta a mesa e parabeniza a 
iniciativa dos eventos comemorativos de outubro e fala da importância das ações voltadas à juventude de belo 
horizonte e do lançamento do Estatuto da Juventude. Eliane Quaresma, representante do Conselho Estadual – 
CEDCA cumprimenta o CMDCA e parabeniza pela iniciativa e fala da importância do ECA para a defesa dos 
direitos de crianças e adolescentes. Em seguida a Dra. Maria de Lurdes Santa Gema – Ministério Público – 
MPMG, cumprimenta a todos os presentes e parabeniza a iniciativa do CMDCA de ter feito a plenária ampliada 
em comemoração ao mês da criança. Cita os avanços que o CMDCA tem alcançado e cita a importância de 
plano de ação e plano de aplicação para deliberações do conselho. Dando ênfase ao apoio do CMDCA para a 
implantação do Centro Integrado de Defesa. A secretária de Políticas Sociais, Maria Glaucia Brandão – SMPS, 



representante da Prefeitura de Belo Horizonte – PBH, cumprimenta a todos e parabeniza a iniciativa do 
CMDCA de dar visibilidade às ações da criança e adolescente do mês de outubro. A secretária comenta que o 
orçamento é um desafio para a política de crianças e adolescentes, e diz que o governo buscou atender a 
maioria das propostas deliberadas do CMDCA. A presidente da CMDCA, Marcia Cristina, profere sua fala 
agradecendo aos conselheiros e adolescentes presentes. Márcia agradece o apoio dos técnicos da Secretaria 
Executiva do CMDCA para a realização dos eventos do mês de outubro. Em seguida comenta sobre o esforço 
coletivo na implantação do ECA, que busca ampliar o trabalho e faz com que os direitos sejam reconhecidos. 
Marcia destaca a participação da Sociedade Civil no cumprimento do ECA e comenta sobre a importância 
protagonismo juvenil e apontando a importância do CMDCA aprofundar essa discussão. Em seguida a palavra 
passa à Plenária e a adolescente Gabriela Rodrigues do Projeto Providência agradece a todos pela defesa dos 
seus direitos e diz se reconhecer uma dos muitos beneficiados pelos programas. Em seguida o coral de flauta 
da entidade Instituto Martin Lutero - IML se apresenta e após Márcia agradece a todos os presentes, encerra a 
sessão e convida os presentes para a Intervenção Cênica na Agência dos Correios, Av. Afonso Pena, 
1270/Centro, evento de distribuição do ECA. Nada mais a tratar eu Cidlene Castro de Souza, conselheira e 
secretária da 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. 

   
 


