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ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 09 DE OUTUBRO DE 2015
No dia dez do mês de outubro de dois mil e quinze, no auditório da Casa dos Conselhos,
situado à rua Estrela do Sul, 156, bairro Santa Tereza foi realizada a décima sessão plenária
ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/BH.
Estiveram presentes 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 14h21m a Presidente Márcia Alves iniciou a sessão agradecendo a presença dos
(as) conselheiros (as) e colaboradores (as) e fez a chamada. Foi registrado o quórum de 14
(quatorze) conselheiros (as) presentes, sendo (nove) governamentais e 05 (cinco) da sociedade
civil. Justificaram ausências os conselheiros (as): João Francisco dos Reis (Escola de Esportes
Visão da Vida), Cibele Oliveira de Araujo (Organização Educacional João XXIII, e Elma
Alves Garcia Lopes (Associação Casa Novella) pela Sociedade Civil e Lucia de Fátima Alves
Rocha (Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social), Thiago Satiro Salvador
(Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, e Informação), Luciana Crepaldi
(Secretaria Municipal de Politicas Sociais), Guilherme Nobre Souto (Secretaria de Educação),
Diana Margarida da Silva (Secretaria Municipal Adjunta de Esportes) e Roberto Silva Araújo e
Fátima Felix de Oliveira (Secretaria de Administração Regional Municipal) pelo Governo. Em
seguida Márcia Alves sugeriu a inversão pauta do dia. Posto em votação, a mudança de pauta
foi aprovada por unanimidade. 1º PONTO – Matéria da Comissão de Registro de Entidades,
Inscrição e Reavaliação de Programas – CREIRP O Coordenador Otaviano Pires apresentou o
parecer favorável da Comissão para o primeiro registro e inscrição de programa das entidades
para a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais ASPRA/PMBM. Em votação, o parecer da Comissão foi aprovado por unanimidade. Em
seguida Otaviano apresentou o parecer favorável da Comissão para a reavaliação de programa
do Abrigo Jesus e da Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de DrogasABRAÇO. Colocado em votação o parecer da Comissão foi aprovado por unanimidade.
Otaviano leu Ofício número 412/2015, recebido da Secretaria Municipal de Adjunta de
Assistência Social-SMAAS, informando que a mesma providenciará a substituição das três
unidades restantes da entidade Ministério Criança Feliz que foram encerrados. 2º PONTO –

Informes e Encaminhamentos a) Daniela Lopes Coelho do Conselho Municipal de Politicas
Antidrogas pediu ao CMDCA/BH mobilizar a sociedade para proposta de desestimular o
consumo de cervejas na alteração da Lei Federal número 9.294/1996 (Propaganda sem Álcool).
Um abaixo assinado foi distribuído na plenária. b) Márcia Alves apresentou o resultado do
processo de escolha do Conselho Tutelar realizado em 04 de outubro deste ano. Foram eleitos
45 conselheiros (as) tutelares em uma eleição onde tudo funcionou e houve poucas denúncias
graves. Regina Helena Cunha destacou a eficiência do sistema da PRODABEL e parabenizou a
todos os participantes; c) Houve a apresentação do Cronograma das atividades do CMDCA
para outubro e novembro 3º PONTO – Aprovação de Atas Anteriores. A Presidente Márcia
Alves perguntou se havia mudanças nas Atas da 6ª Sessão Plenária (08 de junho de 2015), 2ª
Sessão Extraordinária (13 de julho de 2015), 3ª Sessão Extraordinária (18 de agosto de 2015) e
8ª Sessão Plenária (03 de agosto de 2015). O técnico Ewerton Herald Pinto da Comissão de
Fundo sugeriu algumas mudanças na Ata da 6ª Sessão Plenária no texto sobre o plano de
trabalho da entidade Dom Orione. As atas foram votadas, sendo todas aprovadas por
unanimidade menos a Ata da 8ª Sessão Plenária (03 de agosto de 2015) que foi aprovado por
13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) voto de abstenção. 4º PONTO – Matéria da Comissão de
Fundo, Orçamento e Recursos Públicos: A conselheira Regina Helena, apresentou o parecer
favorável da Comissão sobre o termo aditivo da entidade Creche Etelvina Caetano de Jesus.
Colocado em votação, o parecer da Comissão de Fundo sobre este termo aditivo, foi aprovado
por unanimidade. 5º PONTO – Aprovação do Edital 002/2015 do Processo de Escolha dos
Representantes da Sociedade Civil Foi lido em plenária o documento na integra. Entre os
destaques votados: a) 02 (dois) colaboradores no processo, vão ser eleitos do Fórum DCA, foi
aprovado por 14 (quatorze) votos favoráveis; b) os recursos oriundos do processo de escolha,
vão ser remetidos a plenária do CMDCA, foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis e 02
(dois) voto de abstenção. O quorum passou para 12 (doze) conselheiros. C) Houve alterações
no Capitulo 04 (divisão do artigo 09 e atualização e mudança de datas e horários e uso de
documentos) que foi aprovado por 11 (onze) votos favoráveis e 01 (um) voto de abstenção.
Novo quorum de 11 (onze) conselheiros. Na votação final do documento os 11 (onze)
conselheiros votaram favorável a Resolução completa, porém houve destaque para a
conselheira Regina Helena que votou favorável a Resolução, mas não favorável ao recurso do
processo que não deve ser julgado por qualquer instancia governamental (Artigo 18). A
comissão organizadora do processo de escolha será composta por Azarias Almir Martins
(Inspetoria SJB), Regina Helena Cunha (ASSPROM), e José Chaar Abdul Khalek (Projeto
Providência). 6º PONTO – Aprovação da Resolução do Processo de Escolha dos
Representantes da Sociedade Civil Foi lida em plenária e aprovada por unanimidade sem
ressalvas. 7º PONTO – Matéria da Comissão de Articulação e Mobilização Intersetorial e

Regional – CAMIR O Coordenador Petter apresentou a Recomendação relativa ao FOCAs.
Regina Helena acha que deve deliberar por resolução e não oficio. Márcia Thereza N. Martins
Fonseca informa que os FOCAs são uma iniciativa voluntária, não existente, e sem regras.
Maria Thereza propõe deliberações para a sua execução. Foi sugerido pela Presidente colocar
este item na próxima plenária do CMDCA em novembro. Às17h05m 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.

