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Poder Executivo 

Secretaria Municipal de Políticas Sociais - CMDCA  

 

ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015 

  

No dia nove do mês de novembro 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 primeira 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 14h27m 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 17 (dez e sete) conselheiros (as) presentes, sendo 08 

(oito) governamentais e 09 (nove) da sociedade civil. Justificaram ausências os conselheiros 

(as): João Francisco dos Reis (Escola de Esportes Visão da Vida), Maria do Carmo Rezende e 

Silva (Lar de Luz Meimei) e Ana Christina Lamounier de Sá (Pró-Bem Assessoria e Gestão 

Criança) da Sociedade Civil e Mary Cristina Xavier (Secretaria Municipal Adjunta de 

Assistência Social), e Maria Thereza N. Martins Fonseca (Secretaria Municipal de Politicas 

Sociais) pelo Governo. O Coordenador da Comissão de Articulação e Mobilização 

Intersetorial e Regional–CAMIR, Herbert Knup, fez o pedido para retirar a Resolução relativa 

aos Fóruns da Criança e do Adolescente-FOCAs da pauta do dia. Márcia Alves sugeriu a 

inversão da pauta do dia. Posto em votação, a mudança de pauta foi aprovada por dezesseis 

votos a favor e uma abstenção. Foi colocado o nome de Rosemary de Freitas Bakir para 

representar o Secretaria da Cultura. Foi encaminhado pela Presidente que o conselheiro (a) 

que for assumir vaga de substituição, que estiver presente na Plenária, irá assumir o cargo e 

depois será publicado no DOM com efeitos retroativos. Em seguida, foram também 

apresentados Rosangela Cristina dos Santos e Jair da Costa Junior, os novos técnicos da 

Secretaria Executiva do CMDCA-BH, e Helyzabeth Tavares Campos, assessora da Comissão 

de Acompanhamento e Assessoria aos Conselhos Tutelares-CAACTs, cedida pela Secretaria 

de Políticas Sociais. 1º PONTO - Informes e Encaminhamentos a) Márcia Alves leu a 

Recomendação 04-2015 da 23ª Promotoria de Justiça do Ministério Público para que o 

CMDCA/BH que crie em seis meses uma resolução para regulamentar o apadrinhamento de 



crianças e adolescentes submetidos a medida protetiva de acolhimento institucional em Belo 

Horizonte. A Presidente sugeriu que esta minuta de resolução seja trabalhada nas comissões 

da CMP e CREIRP e votada em plenária, e que façam editais para novos programas em 2016. 

A conselheira Cristiane Felipe sugeriu fazer uma central de apadrinhamento. (Não está clara a 

fala dela. É melhor perguntar a ela. Eu entendi que é nos moldes da central de vagas, mas é 

bom ver com ela) b)Em seguida Márcia Alves apresentou a Recomendação 05-2015 da 23ª 

Promotoria de Justiça do Ministério Público com sugestões para o CMDCA/BH fazer 

capacitação de entidades socioassistenciais. c) Foi informado sobre o procedimento 

preparatória de Ação Cível da Promotoria Infracional para o atendimento de 239 adolescentes 

(até a presente data) usuários de droga, anteriormente atendidos pelo Centro Atendimento e 

Proteção Jovens Usuária de Tóxicos. d) A Presidente pediu que fosse homologado (não seria 

publicado?) logo, até dia 20 de novembro, os nomes dos (das) candidatos (as) eleitos (as) no 

processo de escolha dos Conselhos Tutelares realizado em 04 de outubro de 2015. Já foram 

analisadas todas as impugnações e em 18 de novembro, às 15:00h, haverá reunião da 

Comissão Central do processo de escolha. e) Foi informado que as plenárias do CMDCA/BH 

em dezembro seriam realizadas dias 02 (ordinária), 15 (extraordinária) e 21 (extraordinária). 

f) Foi apresentado o calendário de novembro e dezembro dos eventos do CMDCA/BH. f) 

Regina Helena Cunha Mendes informou que dia 16 de novembro a Asspron seria 

homenageada pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG pelos 

quarenta anos de autuação. g) Em relação ao no Edital 002/2015 do Processo de Escolha dos 

Representantes da Sociedade Civil, foi alterada a comissão, em virtude da saída do 

conselheiro José Chaar Abdul Khalek, que será substituído por Elma Alves Garcia Lopes 

Regina Helena informou que, devido as poucas inscrições de entidades candidatas da 

sociedade civil, que as inscrições de registro de entidades para se candidatarem a conselheiras 

do CMDCA/BH foi prorrogado para o dia 20 de novembro. 2º PONTO - Aprovação de Atas 

Anteriores. A Presidente Márcia Alves perguntou se havia mudanças nas Atas da 9ª Sessão 

Plenária (14 de setembro de 2015) e 10ª Sessão Plenária (09 de outubro de 2015). Na ata do 

dia 14 de setembro foram alteradas as linhas 22 e 23, citando a importância da amamentação 

para criança recém nascida e também a linha 26. Na ata do dia 09 de outubro, houve alteração 

da data, pois constava que a plenária havia acontecido em 10 de outubro. A data correta é 09 

de outubro. Houve alteração nas linhas 30, 38, 53, 59, 62, 73 e 76. Realizado as alterações, as 

atas foram votadas, sendo a primeira aprovada por unanimidade (ata da 9ª Sessão Plenária) e a 

segunda aprovada por 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) voto de abstenção (ata da 10ª 

Sessão Plenária). 3º PONTO – Apresentação da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre do 

ano de 2015. Ana Paula, gerente administrativa e financeira da Secretaria de Políticas Sociais, 



fez uma apresentação e explicou o fluxo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente-FMDCA. Ela falou da diferenciação de Plano de Ação para Plano de Trabalho. 

Márcia Alves disse que os instrumentos do Plano Ação e Trabalho são parecidos, o que leva 

as entidades a terem muitas dúvidas. Márcia Alves sugeriu fazer Objeto e Cronograma e não 

Plano de Trabalho-Plano de Ação. A conselheira Maria Vitória S. Moura disse que o Kit da 

Comissão de Fundo deixa muito claro que são instrumentais de etapas diferentes. A 

conselheira Cristiane Felipe disse que as instituições deveriam apresentar um projeto com um 

valor fechado, mas com linhas de prioridades com valores individuais. Márcia Alves pediu 

que sugestões fossem trazidas quanto a esses instrumentos na plenária do dia 02 de dezembro. 

Posteriormente foi discutido que o Plano de Aplicação do CMDCA/BH sempre passa por 

alterações, devido às novas captações de recursos das entidades, e essas alterações tem que ser 

aprovadas em plenária, o que delonga o processo de destinação do recurso para as entidades. 

Regina Mendes disse que o plano de aplicação não deveria ser atualizado com a frequência 

com que vem acontecendo. Houve sugestão de que quando o valor a ser alterado for irrisório, 

que a própria Comissão de Fundo aprove, não sendo necessário passar em plenária, para dá 

mais celeridade ao processo. 4º PONTO – Matéria da Comissão de Fundo, Orçamento e 

Recursos Públicos: O quorum da plenária passou para 15. A Presidente apresentou a proposta 

da Comissão de Fundo com as alterações do Anexo da Resolução CMDCA N°114/2015 

(Plano de Aplicação dos recursos do FMDCA/BH). Colocada em votação as alterações foram 

aprovados por unanimidade. 5º PONTO – Matéria da Comissão de Registro de Entidades, 

Inscrição e Reavaliação de Programas – CREIRP O coordenador da Comissão, Otaviano 

Pires, apresentou o parecer favorável da Comissão para o primeiro registro e inscrição de 

programa da entidade Associação Dona Lucinha – ADL (Casa de Acolhida Padre Eustáquio), 

e desfavorável ao das entidades Grupo de Apoio à Adoção Benquerer BH e UNIPABE-União 

dos Paraplégicos de Belo Horizonte. Em votação, o parecer da Comissão foi aprovado por 13 

(treze) votos favoráveis e 01 (um) voto de abstenção. Em seguida, Otaviano apresentou o 

parecer favorável da Comissão para renovação de registro e reavaliação de programa das 

entidades Província Carmelitana de Santo Elias e Associação Lucas Magalhães Karam. Em 

votação, foi aprovado o parecer da CREIRP por unanimidade. Otaviano comunicou o 

cancelamento do registro e inscrição de programa da entidade Ministério Programa Criança 

Feliz. Às 17h46m 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 da conselheira do CMDCA/BH Cibele Oliveira de Araújo, lavrei a presente ata. 

Esse documento deve ser aprovado em plenária.  

 


