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Poder Executivo
Secretaria Municipal de Políticas Sociais - CMDCA
ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 11 DE MAIO DE 2015
No dia onze do mês de maio de dois mil e quinze, no auditório da Casa dos Conselhos,
situado à rua Estrela do Sul, 156, bairro Santa Tereza foi realizada a quinta 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 14h20mim a Vice-Presidente Regina Helena Cunha
Mendes iniciou a sessão agradecendo a presença dos (as) conselheiros (as) e colaboradores
(as) e justificou a ausência da Presidente Marcia Cristina Alves. Ela convidou os que estão
participando da plenária pela primeira vez a se apresentarem. Em seguida o Secretário do
CMDCA Herbert Knup fez a chamada dos conselheiros presentes para compor o quorum
desta reunião. Foi registrado o quórum de 20 (vinte) conselheiros (as) presentes, sendo 10
(dez) governamentais e 10 (dez) da sociedade civil. Justificaram ausências os conselheiros
(as) Márcia Cristina Alves da Secretaria Municipal de Governo, Guilherme Nobre Souto
da Secretaria Municipal de Educação, Maria Nubia Alves Cruz da Secretaria Municipal de
Saúde, Aristela Silva Lacerda da entidade Cooperação para o Desenvolvimento e Morada
Humana, Denise Andreia de Oliveira Avelino da Creche Dora Ribeiro, Cynthia Castro de
Souza do Instituto Missionário dos Sacramentinos de Nossa Senhora. A Vice-Presidente
coloca em votação a Pauta do dia e ela foi aprovada por unanimidade. Em seguida Regina
Helena prosseguiu com a ordem da pauta, conforme segue a descrição. 1º PONTO Informes e Encaminhamentos: Regina Helena informou a todos sobre a posse da nova
representante da sociedade civil: Gracie de Oliveira Pires representante da OMCV
Organização Multidisciplinar de Capacitação e Voluntariado-OMCV Ela tomou posse
como conselheira suplente da sociedade civil e passou a integrar a Comissão de
Acompanhamento e Assessoria aos Conselhos Tutelares e de Garantia de DireitosCAATS. A conselheira Mary Cristina Xavier assume a coordenação da Comissão de
Medidas de Proteção. Em seguida houve a apreciação da ata de 09 de março 2015. Regina
Mendes solicitou a correção a respeito do nome de PPCAM para PPAC e Ana Cristina
pediu que retirasse ausência justificada, pois ela estava presente nesta plenária. Após as
alterações a ata foi aprovada por unanimidade. Foi feito uma apresentação de Beatriz
Cartaxo da Gerência de Acompanhamento aos Colegiados sobre “Pró Conselhos BH Capacitação Continuada de Conselheiros Municipais de Políticas Públicas,” um projeto da
Secretaria Municipal de Governo que objetiva aprimorar a qualificação de agentes de
participação na gestão das políticas públicas. Ela apresentou o calendário das capacitações
e destacou a aula inaugural no dia 28 de maio das 19 às 21h no Teatro Marília. Regina
Helena, em nome do CMDCA, agradeceu a Gestão Compartilhada pelo apoio à 8ª
Conferência Municipal. Roseane Linhares apresentou o movimento “Minas diz não a
Redução da Maioridade Penal”. Foi colocado em votação a adesão do CMDCA ao
movimento, que foi aprovado por 19 (dezenove) votos favoráveis e 01 (um) voto de
abstenção. Na leitura da Carta Manifesto do CMDCA/BH contra a redução da maioridade
penal e moções da 8ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, a

conselheira Zélia Vasconcelos fez destaque no último parágrafo, pois achou confuso e
Maria Thereza N. Martins Fonseca disse para finalizar o texto de forma positiva reforçando
a política pública. A Carta Manifesto foi votada e aprovada com unanimidade. 2º PONTO Matéria da Comissão de Fundo, Orçamento e Recursos Públicos: a coordenadora da
comissão, Diana Margarida da Silva, apresentou a Revisão do Plano de Aplicação dos
recursos do FMDCA (Resolução CMDCA/BH nº 114/2015). O conselheiro Otaviano M.
Gonçalves Pires comentou que da maneira que está sendo apresentado estava confuso e
não dava para entender. Diana informou que este plano de aplicação já tinha sido
aprovado, e que esta é uma revisão devido ao aumento do valor de captação. A promotora
Dra. Maria de Lurdes Santa Gema também desejou esclarecimentos quanto ao valor, pois
ficou um pouco confuso. O técnico responsável pela Comissão de Fundos, Ewerton Herald
Pinto, esclareceu a respeito do valor e aos questionamentos de Otaviano e Dra. Maria de
Lurdes, e informou que é apenas uma revisão, pois esta Resolução foi aprovada em
fevereiro de 2015. Dra. Maria de Lurdes informou que em se tratando de recursos públicos
é importante esclarecer aos conselheiros. Foi colocado em votação a Revisão, que foi
aprovada por 18 (dezoito) votos favoráveis e 02 (dois) votos de abstenção. Dando
sequência a matéria da Comissão de Fundos, foram apresentados os pareceres sobre as
solicitações de termos aditivos. Foram apresentadas pareceres favoráveis da Comissão de
Fundo aos aditivos do Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, Núcleo de Composição
de Parcerias em Projetos e Ações, Abrigo Jesus, Associação Crepúsculo, e Associação
Casa Novella. Com relação a instituição Abrigo para Jesus, a conselheira Zélia
Vasconcelos pediu esclarecimento, a respeito dos utensílios previstos para compra, se já
estavam mencionado na primeira vez que apresentaram o plano de ação. A representante
da instituição disse que a captação foi acontecendo aos poucos e dessa vez houve uma
captação mais expressiva e por isso colocou os itens. Todos os aditivos foram colocados
em votação e aprovados com por unanimidade. Para completar a matéria da Comissão de
Fundo houve a apresentação da solicitação da entidade Lar dos Meninos Dom Orione. A
coordenadora Diana e Regina Helena fizeram um breve relato da excepcionalidade e
convidaram a entidade, através de seu representante, para explicar para a plenária o motivo
de troca do objeto para mudar o plano de ação e executar uma reforma na entidade. Regina
Helena esclareceu que esta matéria seria retirada de pauta, pois esse assunto deveria ser
mais discutido e estudado. A proposta seria retirar o plano de ação anterior do Lar dos
Meninos Dom Orione e apresentar uma nova proposta com o objeto. A conselheira Maria
Thereza sugeriu isentar o plano de ação, já que houve uma alteração. A conselheira Maria
Vitória Santos Moura questionou o posicionamento do jurídico do CMDCA com relação a
essa questão. Regina propôs, caso o jurídico avaliasse pela legalidade desse processo, a
plenária poderia votar com a condição de que a diretoria apreciasse o processo de alteração
de plano de ação e Diana sugeriu que fosse apresentado para votação da plenário a
excepcionalidade da obra. Uma vez aprovado pela plenária, poderia se dar continuidade ao
processo. Maria Vitória esclareceu que a sociedade civil se reuniu no dia de hoje (onze de
maio) pela manhã e esclareceu ainda que não seria possível votar esse tipo de matéria na
plenária. Diana sugeriu que a plenária votasse se era ou não favorável à excepcionalidade.
O conselheiro Otaviano achou que deveria haver cautela com relação a essa demanda de
reformas. O jurídico do CMDCA Marcelo Caldeira também esclareceu que fosse aprovada
a excepcionalidade, e que assim poderia ser realizada a reforma através de um novo plano
de ação. O quorum passou para 18 votantes as 16h43m e assim foi votado, aprovando a
excepcionalidade com 14 (quatorze) votos favoráveis e 04 (quatro) votos de abstenção. 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 o primeiro registro e inscrição de programa para a entidade Centro de
Integração Empresa-Escola de Minas Gerais - CIEE/MG. Em votação o parecer favorável
da Comissão foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi apresentado o parecer

desfavorável da Comissão para o primeiro registro e inscrição de programa para a entidade
Creche Casinha da Vovó. A plenária acompanhou o parecer da comissão com 17
(dezessete) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Da mesma forma foi aprovado pela
plenária o parecer desfavorável da Comissão para o primeiro registro e inscrição de
programa da entidade Creche Comunitária Tia Francisca com 17 (dezessete) votos
favoráveis e 01 (uma) abstenção. Para finalizar foi apresentada a renovação de registro e
reavaliação de programa da Fundação São João Bosco. O parecer da Comissão foi
desfavorável e novamente a plenária acompanhou o parecer da comissão com 17
(dezessete) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. 4º PONTO - Matéria da Comissão de
Articulação e Mobilização Intersetorial e Regional - CAMIR: o coordenador da CAMIR,
Herbert Knup, resgatou o inicio da discussão da alteração da Ficha de Notificação no
CMDCA e apresentou o texto da alteração da Resolução 89/11. Dra. Maria de Lurdes
solicitou esclarecimento sobre as mudanças na Resolução, principalmente no Anexo e o
Instrutivo de Preenchimento da ficha. Ela também questionou sobre os anexos. Herbert
esclareceu que se a plenária solicitasse a apresentação dos anexos e complementação da
ficha, que ela fosse então pautada na próxima plenária, pois a CAMIR apresentou na
plenária do dia onze de maio apenas a ficha, sem o Instrutivo de Preenchimento. Regina
Helena informou que essa matéria seria reapresentada na próxima plenária, sendo retirada
da pauta, considerando como anexo o Instrutivo e a própria Ficha de Notificação. 5º
PONTO - Composição da Comissão Regional Organizadora do VIII Processo de Escolha
de Conselheiros Tutelares de Belo Horizonte - 2015: Com novo quorum de 16 (dezesseis)
foram aprovados por 16 (dezesseis) votos favoráveis os nomes da conselheira da sociedade
civil Andrea Ferreira para compor a Comissão Regional do Processo de Escolha de
Conselheiros Tutelares da regional Pampulha e o governo indicou a conselheira Diana
Margarida da Silva para regional Oeste. 6º PONTO - Indicação do Grupo de Trabalho para
o Edital 2015 da Fundação Itaú: a sociedade civil indicou Andrea Ferreira, Herbert Knup e
Regina Helena C. Mendes e o governo os nomes das conselheiras Márcia Cristina Alves,
Diana Margarida da Silva e Maria Núbia Alves Cruz, em regime paritário, para compor o
GT. A primeira reunião será no dia quinze de maio as 15h00m. Às 17h21m a VicePresidente Regina Helena 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 Roberta Catarina Magalhães da Secretaria Executiva do Conselho e
Cibele Oliveira de Araújo lavrei a presente ata. Esse documento deve ser aprovado em
plenária.

