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ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 

2015 

  

No dia quinze do mês de dezembro 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 segunda 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 09h48m a Presidente Márcia Alves iniciou a 

sessão agradecendo a presença dos (as) conselheiros (as) e colaboradores (as) e o Secretario 

Herbert Knup fez a chamada. Foi registrado o quórum de manhã de 16 (dezesseis) 

conselheiros (as) presentes, sendo 06 (seis) governamentais e 10 (dez) da sociedade civil. 

Justificaram ausências os conselheiros (as): José Chaar Abdul Khalek (Associação Projeto 

Providência) da sociedade civil e Diana Margarida da Silva (Secretaria Municipal de Esporte 

e Lazer), Otaviano Marta Gonçalves Pires (Secretaria Municipal de Educação), Roberto Silva 

Araújo (Secretaria de Administração Regional Municipal), Fernanda Silva Fernandes 

(Secretaria Municipal de Finanças), e Luciana Crepaldi (Secretaria Municipal de Politicas 

Sociais) pelo governo. Antes de aprovar a pauta, Marcia Alves pediu para mudar a ordem da 

pauta, colocando em primeiro lugar a Apresentação do Diagnóstico do Trabalho Infantil e a 

aprovação de atas das plenárias anteriores e a apresentação da avaliação das comissões ficaria 

para a parte da tarde. Posto em votação a pauta, ela foi aprovada por unanimidade com 16 

votos. 1º PONTO - Informes e Encaminhamentos: Marcia Alves passou a palavra para Regina 

Helena Cunha Mendes que falou sobre a importância da parceria Governo e Sociedade Civil 

durante todo este mandato, homenageando Márcia Alves, representante da Secretaria 

Municipal de Governo, através da qual a sociedade civil homenageou todos os representantes 

governamentais no CMDCA/BH. Herbert Knup fez agradecimentos à toda a Secretaria 

Executiva do CMDCA. Maria Aparecida de Castro Alves, em nome de toda a Secretaria 

Executiva, agradeceu a participação de todos durante a gestão. Herbert também fez a 

homenagem à Regina Helena Cunha Mendes que esteve por duas gestões no CMDCA. 



Regina agradeceu por todos esses anos de companheirismo. 2º PONTO - Apresentação do 

Diagnóstico do Trabalho Infantil: Dimas (nome completo) e a Professora Joseane (nome 

completo) fizeram um breve relato sobre a pesquisa sobre o trabalho infantil em andamento. 

Foi feito uma analise prévia usando os dados da PNAD para o trabalho doméstico infantil e de 

rua. Ficou claro que são dados são preliminares e vão ser finalizados em 2016. Durante a 

apresentação foram feitas algumas considerações sobre os dados apresentados. Regina Helena 

fez uma consideração à Dimas com relação às fotos que foram tiradas, do compromisso em 

não expor as crianças em situação de violação de direitos e Dimas ressalta que tem 

conhecimento do Direito e da Lei. Ele ressalta que as fotos serão do conselho, e que ele 

decidiria se expõe ou não, mas que segundo ele a divulgação é necessária, pois retrata a 

realidade. Disse que vai embaçar o rosto dos meninos na foto e Regina solicita que ele já 

encaminhe as fotos para o Conselho após trabalhadas, não exibindo os meninos. Os trabalhos 

da parte da manhã foram encerrados as 12h13min. Às 14h16m a Presidente Márcia Alves 

iniciou a sessão da tarde e o Secretário Herbert Knup fez a chamada. Foi registrado o quórum 

de 16 (dezesseis) conselheiros (as) presentes, sendo 06 (seis) governamentais e 10 (dez) da 

sociedade civil. 3º PONTO - Avaliação das Comissões Temáticas 2013-2015 - Apresentação 

das atividades das Comissões: Márcia Alves sugeriu que cada comissão apresentasse em vinte 

minutos e informou ainda que o relatório final das atividades do CMDCA do ano de 2015 

ainda não foi finalizado, mas que o mesmo seria entregue às entidades, órgãos e conselheiros 

(as) em fevereiro de 2016. a) Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Conselheiros 

Tutelares -CAACTS. A coordenadora Eleusa Andrade fez a apresentação da avaliação das 

atividades realizadas pela comissão no ano de 2015. b) Comissão de Articulação e 

Mobilização Intersetorial e Regional-CAMIR. O coordenador Herbert Knup fez a 

apresentação da avaliação das atividades realizadas pela comissão no ano de 2015. c) 

Comissão de Fundo, Orçamento e Recursos Públicos-FUNDO. A conselheira Regina Helena 

Cunha Mendes fez a apresentação da avaliação das atividades realizadas pela comissão no ano 

de 2015. d) Comissão de Medidas de Proteção-CMP. A coordenadora Mary Cristina Xavier 

fez a apresentação da avaliação das atividades realizadas pela comissão no ano de 2015. 

Márcia Alves agradeceu a disponibilidade da conselheira Mary Xavier em coordenar a 

comissão em um ano cheio de atividades para serem executadas. e) Comissão de Medidas 

Socioeducativas-CMSE. O coordenador Marcelo Moreira fez a apresentação da avaliação das 

atividades realizadas pela comissão no ano de 2015. f) Comissão de Registro de Entidades, 

Inscrição e Reavaliação de Programas-CREIRP. Os conselheiros Thiago Satiro Salvador e 

Maria do Carmo Rezende e Silva fizeram a apresentação da avaliação das atividades 

realizadas pela comissão no ano de 2015. O coordenador Otaviano agradeceu a contribuição e 

empenho de cada um da comissão. Ele ressalta que foi um prazer imenso em participar da 



CREIRP. Maria do Carmo agradece a Irmã Cidlene que a convenceu de integrar à comissão e 

manifestou a sua felicidade em participar da CREIRP. 4º PONTO – Avaliação Gestão 

CMDCA/BH 2013-2015: Márcia Alves apresentou um breve relato sobre a sua gestão 

enfatizando a organização dos arquivos e registros para próxima gestão, publicações, finanças 

da gestão, aprendizados e desafios. Ela agradeceu a todos que contribuíram na sua gestão nos 

trabalhos com crianças de adolescentes no CMDCA/BH. O quórum passa a ser de 15. 5º 

PONTO – Matéria da Comissão de Fundo, Orçamento e Recursos Públicos: Foi apresentado 

pela comissão por Regina Helena, o parecer favorável da Comissão de Fundo aos aditivos das 

entidades Associação Mineira de Reabilitação-AMR, Abrigo Jesus e Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer-SMEL. Posto em votação, os pareceres da Comissão sobre os aditivos foram 

aprovados por unanimidade (15-0). Márcia Alves ressaltou que para o ano de 2016 terá que se 

fazer uma nova portaria para definir os acompanhantes do Programa Prefeito Amigo da 

Criança-PPAC, que atualmente é composta por ela e o conselheiro João Francisco dos Reis. 

Será importante definir também o responsável da Secretaria Executiva que acompanhará o 

PPAC, que antes era acompanhado pela técnica Larissa Junho. Em seguida o técnico Ewerton 

Herald Pinto fez a leitura da minuta da Resolução que dispõe sobre as alterações da Resolução 

CMDCA/BH nº 80/2010. A Comissão de Fundo solicitou para alterar parcialmente os artigos 

13 e 14 da Resolução nº 80/2010. Posta em votação a minuta da Resolução nº 80/2010 

(anexada a ata) foi aprovada por unanimidade com 15 votos. 6º PONTO - Aprovação de Atas 

Anteriores. Herbert Knup informou que a aprovação das duas últimas atas da gestão 2013-

2015 (12ª plenária ordinária e 5ª plenária extraordinária) serão aprovadaS na plenária 

extraordinária do dia 21 de dezembro. Para finalizar Márcia Alves entregou o certificado aos 

(as) conselheiros (as) de direitos que foram conselheiros (as) na gestão 2013-2015. Às 

18h40m a Presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão extraordinária 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 CMDCA/BH, 

lavrei a presente ata. Esse documento deve ser aprovado em plenária. 

  
 


