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ATA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2015 
  

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

situado à rua Estrela do Sul, 156, bairro Santa Tereza foi realizada a nona 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 14h22m a Presidente Márcia Alves iniciou a sessão agradecendo a presença dos 

(as) conselheiros (as) e colaboradores (as) e fez a chamada. Foi registrado o quorum de 19 

(dez) conselheiros (as) presentes, sendo 09(nove) governamentais e 10 (dez) da sociedade civil. 

Justificaram ausências os conselheiros (as) Petter de Figueiredo Gontijo (Esportes), Veneranda 

Fúlvia de Simone Senesi (Governo Municipal), Otaviano Marta Gonçalves Pires (Educação), 

Luciana Crepaldi (Políticas Sociais) e Maria Núbia Alves Cruz (Saúde) pelo governo. Em 

seguida Márcia Alves sugeriu a mudança da pauta do dia sugerindo que a aprovação das atas 

anteriores seja colocado na pauta da plenária do dia 21 de setembro. Será convocada uma 

plenária extraordinária para esta data para discutir este e outros assuntos. Posto em votação, a 

mudança de pauta foi aprovada por unanimidade.1º PONTO – Resolução sobre Acolhimento 

Institucional Márcia Alves iniciou a discussão da resolução lendo o texto a partir do Capítulo 

IV. A Presidente lembrou que seria lida a minuta da resolução capítulo por capítulo e 

apresentados os destaques. A votação e aprovação do Capítulo IV teve 19 (dezenove) 

favoráveis, nenhum contra ou abstenção; Houve muita discussão sobre a composição mínima 

para garantir o atendimento integral. Em seguida houve discussão sobre importância da 

amamentação (artigo 15, inciso VI) e foi apresentado nova redação e se solicitou ver cada caso 

de exceção. Houve novo quorum de 18 (dezoito) conselheiros. A aprovação dos Capítulos V e 

VI teve 17 (dezessete) favoráveis, nenhum contra e 01 (uma) abstenção. Novamente houve 

novo quorum 17 (dezesete) conselheiros. A votação final da integralidade da Resolução teve 

aprovação 17 (dezesete) favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 2º PONTO – 

Informes a) A vice presidente Regina Helena Cunha Mendes informou que estará de férias de 

16 de setembro até 03 de outubro; b) Regina Helena informou também sobre o processo de 

escolha dos conselheiros tutelares e que em 16 de setembro haverá reunião com todos os 



candidatos para conselheiro (a) tutelar as 18:00 no CMDCA; d) foi confirmado o nome de 

Cristiane Isabel Felipe para o lugar de Cynthia Castro de Souza como conselheira para 

representar o Instituto Missionário dos S. de Nossa Senhora. 

Às17h52 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 Roberta Catarina Magalhães da Secretaria Executiva do Conselho lavrei a 

presente ata. Esse documento deve ser aprovado em plenária. 

  

  


