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Poder Executivo
Secretaria Municipal de Políticas Sociais – CMDCA
ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 23 DE SETEMBRO DE 2013
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de dois mil e treze, no auditório da Casa dos Conselhos, situado à
rua Eurita, 587, bairro Santa Tereza, foi realizada a primeira sessão plenária extraordinária do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/BH. Estiveram presentes 15 (quinze) conselheiros
representantes do Executivo, 15 (quinze) conselheiros representantes da Sociedade Civil, integrantes da
Secretaria Executiva do CMDCA/BH, convidados e colaboradores. A lista com os nomes e assinaturas dos
participantes, justificativa de ausência e materiais referentes às matérias encontram-se anexos a esta ata. Às
14:30 a secretária Cidlene Castro, faz a chamada dos presentes, constatando o quórum de 19 (dezenove)
conselheiros votantes, sendo 9 (nove) conselheiros governamentais e 10 (dez) conselheiros sociedade civil. A
presidente do CMDCA, Márcia Alves acolhe os presentes e esclarece que a plenária tem caráter extraordinário e
seu objetivo é trabalhar a análise e avaliação do registro das entidades de acolhimento institucional considerando
a proposta de emenda à Resolução CMDCA Nº 43. Márcia diz que haverá abertura de debate para proposição de
sugestões para as entidades de acolhimento institucional. Será discutida ainda a intervenção na entidade
“Obreiros Mirins”. Será apresentado um quadro com todos os registros que estão em processo na Comissão. A
presidente Márcia propõe inversão da pauta: 1º deliberação sobre a renovação do Termo de Cooperação Técnica
Nº120/2009, recomendada pelo MPMG; 2º apresentação pela SMAAS do Plano de Intervenção na entidade
“Obreiros Mirins”; 3º matéria da Comissão de Registro do CMDCA; 4º matéria da Fundação Itaú. Aprovação da
Pauta: considerando a inversão de pontos pauta é aprovada por 17 (dezessete) votos favoráveis, uma abstenção e
um contrário. 1º PONTO – Termo de Cooperação Técnica Nº120/2009, recomendada pelo MPMG - O Termo de
Cooperação Técnica-TCT Nº 120/2009 é apresentado em suas linhas gerais. Márcia Cristina esclarece que o
objeto do termo é o estabelecimento de ações conjuntas com o objetivo de retirar crianças e adolescentes do
trabalho infantil. Para o CMDCA, não há nenhum impedimento jurídico à renovação do TCT. A conselheira
Elizabeth Campos ressalta que o TCT dispõe sobre a responsabilidade do MP (item 2.1.4) em advertir a família e o
conselho tutelar em caso de se constatar o trabalho infantil. A conselheira propõe a supressão deste item, pois não
está mais em vigor. Considerando a sugestão da conselheira, a renovação do TCT é aprovada por 19 (dezenove)
votos a favor, com a ressalva apresentada e mantendo-se as obrigações do CMDCA. 2º PONTO- a conselheira
Renilde Maria Mascarenhas expõe o plano de intervenção em curso na entidade de acolhimento institucional
Obreiros Mirins. Segundo o histórico, em 2008 havia 4 (quatro) casas conveniadas com a PBH. Em 2010 o
convênio aumentou para 10 (dez) casas. Em 2012, havia 6 (seis) casas sob intervenção, conforme solicitação do
Município. A instituição vem passando por problemas financeiros, tendo deixado de receber recursos da PBH.
Segundo Renilde, com a intervenção, a situação se agravou e funcionários ficaram sem salários. Em janeiro de
2013, a Casa de Israel recebeu um laudo negativo da Defesa Civil e as crianças foram remanejadas, pois a casa
estava sob risco de desabamento. Com isso, as crianças foram remanejadas para a instituição Casa Novella. Em
seguida, houve o fechamento da Casa Príncipe da Paz, com remanejamento das crianças para a entidade Lar
Cristão. Sendo assim, restaram quatro casas. A conselheira anuncia o fechamento da casa Meninos de Jesus em
setembro e informa que as crianças irão para a casa da entidade Colmeia. Renilde anuncia que as instituições
Colmeia, Irmã Scheilla e Providência Nossa Senhora da Conceição responderam ao chamamento público da PBH.
Em seguida, Renilde apresenta a proposta de continuidade da intervenção na Casa de Raquel. O foco da
intervenção, segundo ela, é a saúde financeira da instituição. Ainda não há um diagnóstico das mudanças, mas o
município vai regularizar a prestação de contas, investir na melhoria do atendimento e fortalecer a convivência
familiar e comunitária, além da relação técnica entre os pedagogos e equipe técnica. Será feito um trabalho de
incentivo para a melhoria das relações, bem-estar e espaço físico. De acordo com Renilde, a PBH tem se
empenhado em melhorar as condições destas quatro unidades. Há propostas de atividades recreativas e de lazer
para as adolescentes. Houve investimento em equipamentos e mobiliário, além de manutenção e alteração na
estrutura das casas. Renilde apresenta como desafios a avaliação do quadro de RH; reordenamento do quadro de
RH; manutenção da unidade e a garantia da convivência comunitária. Renilde explica que há atualmente 4 (quatro)
casas da instituição Obreiros Mirins e a partir do dia 01 de outubro serão apenas três casas. 3º PONTO matéria da
Comissão de Registro de Entidades e Inscrição e Monitoramento de Programas - CREIMP: A Conselheira Ana
Christina, da CREIMP, apresenta a situação dos registros de entidades e reavaliação de programas de
acolhimento institucional e a proposta da Comissão quanto a alteração na Resolução CMDCA nº 43/2001. A
conselheira apresenta os processos tramitando na CREIMP, total de 86 (oitenta e seis), demonstra os processos
com pendências, por conta dos atestados de qualidade e há quantos dias estão tramitando. Ana Christina
apresenta a situação da tramitação de processos de acolhimento institucional por unidade. Segundo a Comissão,
uma emenda à Resolução CMDCA nº 43, para tornar a inscrição de programas por unidades de atendimento não
resolveria a situação da maior parte das entidades que têm pendências no CMDCA. A CREIMP propõe a anulação
da votação da emenda e a constituição de um grupo para discussão dos programas ora em tramitação e busca de
alternativas que agilizem a conclusão dos processos, garantindo a qualidade do trabalho das instituições. A

presidente Márcia afirma que a proposta de emenda a resolução foi uma proposta da mesa diretora e da SMAAS e
que essa é uma proposta que visa abrir o debate. O Promotor de Justiça, Dr. Celso Penna, assume a palavra e
aborda a questão dos três atestados que são exigidos das entidades que querem se registrar no CMDCA
(Ministério Público, Conselho Tutelar e Poder Judiciário). Para o Promotor de Justiça, o atestado do Ministério
Público não substitui o Poder Executivo. Neste sentido, a fiscalização do MPMG é suplementar. O Dr. Celso Penna
afirma que o CMDCA tem autonomia para decidir sobre a renovação de programas independentemente dos
termos dos atestados de qualidade e eficiência e dos Termos de Ajustamento de Conduta - TAC, a não ser que
haja determinação judicial em contrário. A conselheira tutelar Edna, da regional Barreiro, diz que é contra a
emissão dos atestados e justifica seu posicionamento. A presidente esclarece que esta é uma das atribuições do
conselho tutelar, concorda ser necessário padronizar os atestados do conselho tutelar. A presidente abre o debate
em torno da reavaliação de programas. Para ela, se o número de unidades pode ser aumentado durante o
processo, então esse número poderia ser reduzido também, em virtude de se constatar alguma irregularidade. Por
isso a ideia do registro por unidades. A secretária Cidlene Castro expõe sobre como esta temática está no ECA
Art.90, lembrando que cabe ao Conselho a inscrição de programas e não de unidades, e defende que a
quantidade de unidade influencia na reavaliação do programa da entidade de acolhimento. Chamou atenção para
a questão das entidades de acolhimento institucional com mais de 10 (dez) unidades e os problemas que isso tem
gerado na Política de Acolhimento. Lembra ainda que a Resolução nº56/2012 do CEDCA limita para 5 (cinco)
unidades por entidade e estabelece que o guardião institucional não pode ter um quantitativo de guardas superior
a 50 (cinquenta). A conselheira defende que a Resolução 43/2001 não seja alterada só por essa questão, pois há
proposta de substituição da resolução em andamento, e ainda, como está hoje possibilita às entidades inscrever
seu programa com o número de unidades possível de atender e que no processo de reavaliação do programa é
possível ao CMDCA, tanto diminuir quanto aumentar as unidades, desde que a entidade realmente tenha
condições atender. Conclui afirmando que o problema com tantos processos de entidades de acolhimento parados
tem haver com a discussão da política em si. Alda pergunta sobre as entidades que estão respondendo
chamamento público, pois as entidades vão atender faixas etárias diferentes das quais se prepararam para
receber. A conselheira Renilde responde que esse fato ocorreu em virtude da determinação da central de vagas.
Ela ressalta que a única casa nessa situação é a “Menino Jesus”. A presidente Márcia destaca que se a entidade
mudar a modalidade de atendimento, deve então mudar o registro no CMDCA. A conselheira Karina Zanandrez
comenta que na prestação de contas do recurso para a ambientação das entidades de acolhimento, Obreiros
Mirins estava incluído, e pergunta como foi resolvido a ambientação de unidades que não funcionam mais. Renilde
afirma que os recursos do Obreiros Mirins vieram do ROT e que o mobiliário comprado com o recurso da
ambientação passou para as unidades que receberam os acolhidos, e que quando a PBH iniciou a intervenção a
entidade estava com salários atrasados e problemas com encargos sociais. A conselheira Aparecida Monteiro
questiona como a supervisão de conveniamento não previu a situação e pergunta ainda, sobre a situação do
pagamento que a prefeitura faz às entidades para pagamento de pessoal, questionando sobre o que é feito caso a
instituição não pague os salários. Renilde afirma que procurou a controladoria para esclarecer as questões do
recurso destinado às entidades, pois temos a prestação de contas, disse que Obreiros Mirins recebeu muitos
acréscimos no mobiliário. A sede é um prédio municipal. Renilde diz que o recurso vai ser do convênio para pagar
pessoal, pois é custeio. A colaboradora Adriane de Souza, da Vara da Infância e Juventude pede a palavra e diz
que o juizado fiscaliza mais as entidades de acolhimento. A respeito da entidade Obreiros Mirins, ela diz que o
município deixou acontecer essa situação. Segundo ela, o município acaba se sujeitando às ONGs que executam
o serviço pela concentração de unidades de atendimento. Para ela, uma entidade com 10 (dez) unidades pode
gerar problemas dos mais variados tipos. Ainda segundo Adriana, alugar casas no meio urbano para 15 crianças
em situação de vulnerabilidade é um serviço de retaguarda muito precário. A conselheira Renilde afirma que a
Comissão de Medidas de Proteção - CMP do CMDCA vai definir o número de crianças por unidade de acolhimento
institucional por meio de Resolução. Para Adriana a situação atual não pode continuar, pois a Obreiros Mirins
recebeu acréscimo de casas já estando com problemas e receberam recursos sem estar com situação
regularizada junto ao CMDCA. A conselheira Maria Thereza pede a palavra e solicita ao Promotor de Justiça, Dr.
Celso Penna, que esclareça melhor como ficará a situação dos três atestados que o MPMG, Poder Judiciário e
Conselhos Tutelares devem fornecer ao CMDCA. Dr. Celso Penna diz que é a favor de que esses três órgãos
cumpram o Estatuto da Criança e do Adolescente e emitam os atestados, com as ressalvas observadas. Porém, a
decisão cabe ao CMDCA quanto à renovação do programa e diz que todos tem que ter bom senso, pois o serviço
é executado pelo Poder Executivo. Para ele, a grande solução do programa do acolhimento é o programa Famílias
Acolhedoras. A conselheira tutelar Edna diz que no Barreiro leva-se em conta a situação de matrícula na escola,
condição das crianças e adolescentes na instituição e infraestrutura do prédio para emissão do atestado. Ana
Christina ressalta que os atestados subsidiam a decisão técnica do CMDCA. Ela diz ainda que a discussão foi
muito proveitosa, que o objetivo era justamente utilizar o critério dentro do consenso técnico. Ana Christina diz que
houve posicionamentos do MP diferentes do apresentado pelo Dr. Celso, na plenária do CMDCA e que a CREIMP
poderia ser penalizada se faltasse algum atestado. A vice-presidente Regina Helena cita o art. 90 do ECA, enfatiza
o parágrafo 3º e ressalta que os atestados de qualidade e eficiência do MPMG, da Justiça da Infância e Juventude
e do Conselho Tutelar, constituem-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento. O Dr. Celso
Penna ressalta que o MPMG, Juizado e Conselho Tutelar devem emitir o atestado com as ressalvas e cabe ao
CMDCA optar pela decisão e, a liberação do recurso cabe ao Executivo. Dr. Celso Penna acha que o atestado do
MP deve ser por unidades, pois a ideia do atestado é ver o atendimento prestado às crianças e adolescentes
acolhidos. Para Márcia, o CMDCA não pode ainda chamar as entidades para resolver o problema, mas o Grupo de
Trabalho deve ter um tempo para reavaliar os processos, que já duram mais de 600 dias. Esse prazo não deve ser
tão extenso. Além disso, é preciso avaliar a possibilidade de se ter registros por unidades com termos de

ajustamento de conduta. Para ela, ao se iniciar um grupo de trabalho é preciso definir algumas diretrizes, prazos,
TACs, atestados e também trabalhar junto com a Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Tutelares,
padronizando formulários e institucionalizando normativas que já estão em vigor. Segundo ela, o campo do
acolhimento é extenso, há um processo amplo de acolhimentos de bebes cujas mães são usuárias de drogas. Na
Santa Casa, segundo Márcia, 85 (oitenta e cinco) bebês estão acolhidos e quase 50% vão para uma família
substituta. Mesmo com esta situação, os hospitais, a partir da rede, estão conseguindo que esses bebês sejam
acolhidos pela família extensa. Os bebês encaminhados para a Vara da Infância e Juventude são, em grande
parte, enviados para o acolhimento institucional. Essa solução que os hospitais vêm encontrando mostra que há
outras opções para além do acolhimento institucional. A presidente convida a colaboradora Adriana, do Juizado,
para comparecer à próxima reunião sobre o acolhimento, aonde estas questões vêm sendo discutidas. O
Conselheiro Tutelar Fausto, da regional oeste, pede a palavra e cita o artigo 95 do ECA, a respeito da fiscalização
dos conselhos tutelares às entidades. Ele questiona do porquê de haver tantos atestados negativos. Para ele,
talvez os conselhos tutelares tenham que repensar o seu papel. A colaboradora Jaqueline, representante da
entidade Providência Nossa da Conceição comenta sobre a situação dos Centros de Passagem. O recurso é de
R$2200,00 (dois mil e duzentos reais) para cada menina e reconhece que esse não é um valor pequeno. Diz no
CP Vila Eunice a instituição consegui pintar as paredes, reformar o prédio, trocar vidraças, mas as adolescentes
quebravam tudo logo em seguida. Jaqueline diz que no CP há educadores ameaçados de morte. Jaqueline
informa que, diante de todas as dificuldades relacionadas enfrentadas pela instituição, o atendimento no CP Vila
Eunice foi entregue para o município, que pediu um prazo de seis meses para receber as 15 meninas. Márcia
Cristina afirma que esta discussão dos centros CP será feita no grupo de trabalho e posteriormente numa plenária
do CMDCA. A conselheira Ana Christina solicita a criação de um grupo de trabalho com participação do Ministério
Público, Juizado, Conselhos Tutelares, CREIMP, CMP e CAACTs para analisar os processos com pendências das
entidades de acolhimento institucional. O prazo para conclusão dos trabalhos seria a plenária de novembro.
Seguindo a pauta da Comissão, passa-se para a apresentação dos processos com pareceres favoráveis à
renovação do registro e reavaliação de programas das entidades: Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor –
CEVAM, Colocação Familiar/Vigilância e Defesa dos Direitos; Fundação Obras Sociais da Paróquia da Boa
Viagem/Acolhimento Institucional e Associação Casa Novella/ Acolhimento Institucional. Em votação os parecer da
Comissão é aprovado por 18 (dezoito) votos favoráveis e uma abstenção. Parecer favorável à
inscrição/reavaliação de Programa para a entidade: Núcleo de Composição de Parcerias em Projetos e Ações - O
Proação – Casa Mãos de Maria/ Acolhimento Institucional. Em votação os parecer da Comissão é aprovado por 18
(dezoito) votos favoráveis e uma abstenção. Márcia Cristina agradece a presença do Dr Ananias Neves,
representante do CEDCA na plenária. 4º PONTO: Em seguida a Comissão de Fundo, Orçamento e Recursos
Públicos apresenta o próximo ponto de pauta, referente ao valor não utilizado dos recursos destinado a
ambientação de entidades de acolhimento. Do valor deliberado inicialmente pelo CMDCA, restou sem destinação o
valor de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mim). A proposta da comissão é incorporar este valor à linha de ação
da Fundação Itaú Social, que é de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil), para ações de divulgação do conselho. O
restante do valor, R$90.000,00 (noventa mil) seria destinado às entidades Irmã Scheilla, Colmeia e Providência
Nossa Senhora da Conceição, que atenderam ao chamamento e estão abrindo novas unidades de acolhimento
institucional. Jaqueline, representante da entidade Providência Nossa Senhora da Conceição, pede a palavra e diz
que a entidade desistiu do chamamento, e a SMAAS já foi informada. A presidente diz que a proposta é destinar
R$30.000,00 a cada entidade que respondeu ao chamamento público e diz que isso se justifica pelo fato de essas
três entidades não haverem recebido o recurso da ambientação no ano passado, mantendo-se igual o valor. A
conselheira Zélia Vasconcelos questiona o montante destinado. A presidente Márcia ressalta que este foi o valor
da ambientação que todas as entidades receberam no ano passado. A proposta referente ao repasse dos recursos
financeiros para as três entidades definidas pelo chamamento público é colocada em votação, mesmo
considerando que há apenas duas entidades e o restante do valor será destinado à universalidade do Fundo. Em
votação, a proposta é aprovada por 15 (quinze) votos a favor e 2 (duas) abstenções. Márcia Cristina comenta
sobre a proposta de material de divulgação do CMDCA como o site, jornal, folders, ECA, apresentação e diz que a
produção desse material a logomarca usada pelo CMDCA precisa ser institucionalizada, e já está em processo um
estudo da marca. Márcia diz que sairá um parecer e um decreto sobre o assunto. Dr. Celso Penna questiona
porque o CMDCA estar destinando o valor do acolhimento para comunicação. A conselheira Regina Helena
lembra que a Conferencia deliberou que haveria uma linha de ação para comunicação no CMDCA e diz que esse
recurso é referente a 2012. Considerando o contexto, a conselheira Maria Thereza solicita que a aplicação dos
cento e cinquenta mil reais seja definida posteriormente. A SMAAS informou houve problemas de habilitação
jurídica com as entidades que atenderam chamamento e Márcia vai pedir o encaminhamento da Secretaria por
escrito. Márcia Cristina convoca os conselheiros para a Plenária do dia 07 de outubro que, excepcionalmente, será
no auditório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dando abertura ao mês da Defesa dos Diretos da Criança e
do Adolescente em BH. Em seguida, a presidente encerra a sessão agradecendo a presença de todos e nada
mais a tratar eu, Cidlene Castro de Souza, conselheira e secretária da mesa diretoria do CMDCA, lavrei a presente
ata com a colaboração de Roberta Catarina Magalhães, assistente administrativo do CMDCA. Esse documento
deve ser aprovado em plenária.

