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ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 08 DE JUNHO DE 2015 

 

No dia oito do mês de junho de dois mil e quinze, no auditório da Casa dos Conselhos, 

situado à rua Estrela do Sul, 156, bairro Santa Tereza foi realizada a sexta 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 

14h12m a Presidente Márcia Alves iniciou a sessão agradecendo a presença dos (as) 

conselheiros (as) e colaboradores (as) e passou a palavra ao secretario Herbert Knup que fez a 

chamada e registrou o quórum de 18 (dezoito) conselheiros (as) presentes, sendo 08 (oito) 

governamentais e 10 (dez) da sociedade civil. Justificaram ausências os (as) conselheiros (as) 

Laurinda Aparecida de Jesus (Associação Comunitária do Jardim Felicidade ABAFE) e Maria 

Vitória Santos Moura (Obra Social Itaka) pela sociedade civil e Maria Lecy Santos Almeida 

(Fundação Municipal de Cultura) e Roberto Silva Araújo (Secretaria de Administração 

Regional Municipal) pelo governo. Em seguida Márcia Alves pediu que a Pauta do dia fosse 

invertida, iniciando com as matérias das comissões temáticas logo apos os informes. Posto em 

votação, a mudança de pauta foi aprovada por unanimidade. 1º PONTO – Informes e 

Encaminhamentos: 1) Foi informado que Simone Teodoro Sobrinho assumiria o lugar de 

Adriano Silva Dias pela Fundação Municipal de Cultura. 2) A conselheira Karine Suelem 

Marques volta a ocupar a suplência pela Secretaria Municipal de Saúde. 3) Valeria Souza 

Silva da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Compartilhada-SMAGC apresentou o 

programa Pró-Conselhos da PBH, uma capacitação continuada para todos os conselheiros 

municipais de políticas publicas, aberta também para não conselheiros. As inscrições seriam 

até o dia 28 de junho e o projeto será promovido ao longo de todo o ano de 2015. 4) Em 10 de 

junho acontece o I Seminário de Atenção à Gestantes em Uso de Drogas, da Secretaria 

Municipal de Saúde-SMSA, em horário integral, na Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. 

As conselheiras Márcia C.Alves, Regina Helena C. Mendes e Elma Alves G. Lopes irão 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DomDia


representar o CMDCA-BH. 5) Foi lido o convite para o 1.º Encontro Lúdico alusivo ao Dia 

Nacional e Internacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil no dia 12 de junho no Pug 

Minas. 6) Em 17 de junho, no Conselho Regional de Psicologia-CRP, acontecerá o Cinema 

Comentado do PAIR-BH, com o tema o trabalho infantil, conduzido sob a responsabilidade 

do CMDCA-BH pela Comissão de Articulação e Mobilização Intersetorial e Regional-

CAMIR. 7) Foi informado que no VIII Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares 2015 

havia 256 inscrições totais, sendo que 227 foram deferidas e 29 indeferidas, mas que 

poderiam haver recursos. A eleição será em 04 de outubro de 2015. 8) Foi informado o site 

sobre a redução da maioridade penal http://www.maioridadepenal.org. 9) Foi repassado um 

instrumental para atualização dos conselheiros do CMDCA-BH. 10) Com relação as 

orientações para a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental-PPAG, cujo o prazo é 

12 de julho, foram dados os seguintes encaminhamentos: a) a revisão das contas será feito 

pela Comissão de Fundo; b) Márcia Alves sugeriu a retirada das ações com meta zero, buscar 

apoio técnico com Onofre Santiago da Secretaria Municipal de Políticas Sociais-SMPS, e 

estar atento aos valores dos projetos aprovados; c) Regina Helena sugeriu que todas as 

comissões deveriam observar as metas físicas de suas ações e encaminhar para a Comissão de 

Fundo; e d) a Comissão de Fundo deverá encaminhar um texto explicativo para os 

conselheiros sobre o PPAG. 2º PONTO – Matéria da Comissão de Fundo, Orçamento e 

Recursos Públicos: a coordenadora da comissão, Diana Margarida da Silva, apresentou os 

pareceres sobre os planos de trabalho apresentados para repasse de recurso do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte (Captação de 

Recursos 2014/2015). A Comissão de Fundos deu parecer favorável para os planos de 

trabalho das seguintes entidades (em ordem de apresentação na plenária): a) Obra Educativas 

Jardim Felicidade, b) Comunidade Missionária de Villaregia, c) Inspetoria João Bosco, d) 

Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana-CDM, e) Pró-Bem Assessoria e 

Gestão Criança, f) Centro de Educação para o trabalho Virgílio Resi, g) Associação Junior 

Achievement Minas Gerais, h) Instituto Undió, i) Ponto Cultural, j) Fundação Metodista de 

Ação Social e Cultural, e k) Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa-ABET. Colocado 

em votação, o parecer da Comissão sobre todos os planos de trabalhos, foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi apresentado a proposta de alteração do plano de ação da 

entidade Lar dos Meninos Dom Orione, para autorização de captação de recursos, e a 

Comissão de Fundos deu parecer favorável. Colocado em votação, o parecer da Comissão de 

Fundo sobre esta alteração do plano de ação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi 

apresentado o plano de trabalho da entidade Lar dos Meninos Dom Orione, com parecer 



favorável da Comissão de Fundo. Colocado em votação, o parecer da Comissão de Fundo 

sobre este plano de trabalho, foi aprovado por 17 (dezessete) votos favoráveis e 01 (um) voto 

de abstenção. Para finalizar, foi apresentado o termo aditivo da entidade Comunidade 

Missionária de Villaregia-COMI Centro de Acolhida Betânia, com parecer favorável da 

Comissão de Fundo. Colocado em votação, o parecer da Comissão de Fundo sobre este termo 

aditivo, foi aprovada por unanimidade. A Presidente Márcia Alves sugeriu que fosse feito 

uma revisão da Resolução número 80 do CMDCA de 2002, buscando agilizar os fluxos e 

qualificar os prazos destes pareceres dos planos de trabalho. 3º PONTO – Matéria da 

Comissão de Registro de Entidades, Inscrição e Reavaliação de Programas – CREIP: o 

Coordenador Otaviano Pires apresentou o parecer favorável da Comissão para: a) o registro e 

inscrição de programa das entidades Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e 

Integração-RENAPSI e Instituto Gil Nogueira, b) renovação de registro e reavaliação de 

programa da Associação Comunitária do Bairro Felicidade-ABAFE e do Núcleo de 

Composição de Parcerias em projetos e Ações PROAÇÂO, e c) a reavaliação de programa da 

Secretaria de Assistência Social-SMAAS. Valéria Cardoso, representante da SMAAS, 

respondeu as questões colocadas pela Dra. Maria de Lurdes Santa Gema relativas aos grupos 

de 15 famílias acolhedoras. Foi sugerido trocar o texto para grupos de 15 crianças. Em 

votação, o parecer da Comissão foi aprovado por 17 (dezessete) votos favoráveis e 01 (um) 

voto de abstenção. Em seguida foi apresentado o parecer favorável da CREIRP para o 

cancelamento de registro e inscrição do programa de proteção/regime de apoio socioeducativo 

em meio aberto do Movimento de Promoção Social-MOPS Bairros São Geraldo, Caetano 

Furquim, Casa Branca e Mariano de Abreu. Colocado em votação, o parecer da Comissão 

sobre este cancelamento, foi aprovada por unanimidade. 4º PONTO – Aprovação da 

Resolução CMDCA sobre a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Belo Horizonte Foi lido a Resolução CMDCA que dispõe sobre as 

deliberações da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte realizada nos dias 27 e 28 de abril de 2015 e que foram aprovados aprovada por 

unanimidade. 5º PONTO – Matéria da Comissão de Articulação e Mobilização Intersetorial e 

Regional – CAMIR: o Coordenador Herbert Knup apresentou a Resolução relativa a Ficha de 

Notificação de Suspeita de Violência contra Crianças de Adolescentes. A conselheira Denise 

Avelino de Oliveira problematizou os termos cor e raça, pois alegou ser descriminatório. 

Maria Núbia Alves Cruz sugeriu a permanência destas informações pois a Ficha deveria ser 

alinhada ao SINAN, que trabalha em dados alinhados ao IBGE. Novo quorum: 17 

conselheiros. Colocado em votação, foram mantidas as informações da Ficha de Notificação 



por 09 (nove) votos favoráveis contra 07 (sete) votos contra e 01 (um) voto de abstenção. Em 

seguida foi aprovado por unanimidade a deliberação propriamente da Resolução da Ficha de 

Notificação. Márcia Alves ressaltou o envio da Ficha de Notificação para a rede de proteção e 

atendimento de Belo Horizonte. Maria Núbia alertou sobre o tratamento e qualificação dos 

dados procedentes da Ficha. A Presidente ponderou que a Ficha deveria ser trabalhada com os 

conselheiros tutelares. As próximas etapas seriam a capacitação da rede, divulgação, e 

sistematização de dados. A CAMIR fará uma proposta em consulta com a Comissão de 

Medidas de Proteção-CMP e a Comissão de Acompanhamento e Assessoria aos Conselhos 

Tutelares e de Garantia de Direitos-CAACT. 6º PONTO – Edital Itaú Social 2015 Foi 

apresentado o edital Itaú Social 2015 e elaborado a seguinte programação: a) referendar o 

projeto vencedor escolhido pelo CMDCA-BH em plenária dia 06 de julho, b) encaminhar a 

proposta para o Itáu Social até dia 15 de julho, e c) foram definidos para o Grupo de Trabalho, 

para escolher o projeto vencedor conforme o edital, os (as) conselheiros (as) Márcia Cristina 

Alves, Veneranda Fúlvia de S. Senesi, e Otaviano M. Gonçalves Pires pelo governo e Regina 

Helena C. Mendes, Elen Regina do Couto Silva e Denise Avelino de Oliveira pela sociedade 

civil. Novo quorum: 15 conselheiros. Foi aprovado por unanimidade a programação do Edital 

Itaú Social 2015. 7º PONTO – Recomposição das Comissões do CMDCA-BH Foi feito a 

leitura dos critérios para a participação de conselheiros e representação do CMDCA-BH em 

eventos externos. Foi votado e aprovado por unanimidade estes critérios e a disponibilização 

de recursos do FMDCA para viagem, para não só aos conselheiros, como também a 

convidados do CMDCA-BH. Em seguida foi apresentada e lida a composição da diretoria, 

comissões temáticas e representações externas do CMDCA-BH. O conselheiro Marcelo 

Moreira de Oliveira passa a coordenar a Comissão de Medidas Socioeducativas-CMS no 

lugar da conselheira Laurinda Aparecida de Jesus. Regina Helena ressalta que a participação 

dos FOCAs (Forum da Criança e do Adolescente) deve ser perrogativa de todos os 

conselheiros (as), embora a comissão de referência seja a CAMIR, que terá como 

representantes Herbert Knup e Maria Thereza N. Martins Fonseca. Foi votado e aprovado por 

unanimidade a composição da diretoria, comissões temáticas e representações externas do 

CMDCA-BH. Às18h05m a Presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão ordinária e nada 

mais havendo a tratar eu, Herbert Knup, conselheiro e secretário da Diretoria do CMDCA-

BH, com a colaboração de Maria Thereza N. Martins Fonseca, lavrei a presente ata. Esse 

documento deve ser aprovado em plenária.  

 


