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Poder Executivo
Secretaria Municipal de Políticas Sociais – CMDCA

ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 25 DE JANEIRO DE 2016
No dia vinte e cinco do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no
auditório da Casa dos Conselhos, situado à rua Estrela do Sul, 156, bairro Santa Tereza
foi realizada a primeira sessão plenária ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA/BH do ano de 2016. Estiveram presentes os
conselheiros (as) da gestão 2016-2018, 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 14h16m o conselheiro e presidente Marcelo
Moreira de Oliveira agradeceu a presença de todos e passou a palavra para o conselheiro
e Secretário Otaviano Marta Gonçalves Pires que iniciou a chamada dos conselheiros
conforme lista de presença. Foi registrado o quórum de 19 (dezenove) conselheiros (as)
presentes, sendo 09 (nove) governamentais e 10 (dez) da sociedade civil. Foi
apresentada a justificativa de ausência da Conselheira Diana Margarida da Silva.
Inicialmente foram dados alguns informes: a senhora Maria Thereza Fonseca participará
das plenárias do CMDCA/BH como articuladora municipal do Programa Prefeito
Amigo da Criança - PPAC. O presidente informou sobre as inscrições do curso de
capacitação dos Conselheiros Tutelares; em seguida a Promotora Drª Maria de Lourdes
fez um convite para um Encontro com os novos Conselheiros Tutelares na Procuradoria
Geral de Justiça no dia 26/01/2016 às 09 horas. O conselheiro Gleison fez um convite
de um evento que acontecerá na Creche Etelvina Caetano de Jesus no dia 28/01/2016 às
08:30, com o tema “Somos pais, não super-heróis! Somos, seres humanos!” Em seguida
o Presidente leu a proposta de pauta: 1- Aprovação da ata da plenária de Posse; 2
Composição da Mesa Diretora e Comissões Temáticas; 3- Apresentação do Plano de
Ação CMDCA 2016/Plano Anual de Trabalho das Comissões temáticas; 4- Matéria das
Comissões temáticas; 5- Composição das Representações externas; 6- Outras
proposições na forma regimental; 7- Intervalo/Revisão da Ata da 1ª Plenária ordinária
de 2016; 8- Aprovação da ata da 1ª Plenária ordinária de 2016; 9- Encerramento a qual
foi aprovada por 19 votos favoráveis. O presidente Marcelo Moreira cumprimentou e
convidou o Senhor Harley, representante do Instituto Algar, empresa parceira do
CMDCA/BH que entregou um cheque simbólico, referente à destinação de recursos
para o fundo via renúncia fiscal no ano de 2015.. Marcelo destacou que o cheque tem
caráter simbólico, tendo em vista que o recurso foi depositado na conta do fundo em
dezembro de 2015. Em seguida Marcelo informou sobre a aprovação da Resolução
CMDCA/BH nº 122/2015. Posteriormente, Marcelo leu o oficio da Fundação CDL
sobre a substituição do Representante da entidade, saindo Moacyr Carlos Muzzi
Machado, entrando em seu lugar a Sra. Maria Aparecida Ribeiro de Amorim. 1º Ponto Aprovação de ata da plenária anterior – Ata de posse dos Conselheiros de Direitos - 6ª
Sessão plenária extraordinária do CMDCA/BH: aprovada por 18 votos favoráveis com
01 abstenção. 2º Ponto: Composição da Diretoria e das Comissões Temáticas: Foram
apresentadas as Comissões Temáticas, e os seus coordenadores e a Diretoria, composta
por Presidente: Marcelo Moreira de Oliveira do Centro de Educação para o Trabalho
Virgílio Resi, Vice-Presidente: Diana Margarida da Silva da Secretaria Municipal de

Esporte e Lazer, Tesoureiro: Herbert Emil Knup da Instituição Beneficente Martim
Lutero e Secretário: Otaviano Marta Gonçalves Pires da Secretaria Municipal de
Educação. Comissão de Fundo e Orçamentos Públicos: Luiz Henrique Fernandes Vieira
da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação, Fernanda Silva
Fernandes da Secretaria Municipal de Finanças, Onofre Andrade Santiago da Secretaria
Municipal de Políticas Sociais, Diana Margarida da Silva da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, Herbert Emil Knup da Instituição Beneficente Martim Lutero, Catarina
Lutero Mendes da Associação Achievement Minas Gerais, Carlos Gutemberg Junqueira
Alvim da Fundação Sara Albuquerque Costa e Gelson Henriques da Silva Pereira da
Creche Etelvina Caetano de Jesus. Comissão de Registro de Entidades, Inscrição e
Reavaliação de Programas: Otaviano Marta Gonçalves Pires da Secretaria Municipal de
Educação, Thiago Satiro Salvador da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento
e Informação, Rosimary de Freitas Bakir da Fundação Municipal de Cultura, Michelle
Felix Vieira da Rede Cidadã, Roseli Costa da Associação Mineira de Reabilitação e
Amaury Costa Inácio da Silva da Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do
Abuso de Drogas. Comissão de Articulação e Mobilização Intersetorial e Regional:
Veneranda Fulvia de Simone Senesi, da Secretaria Municipal de Governo, Petter de
Figueiredo Gontijo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Ana Amélia Lages da
Fundação Municipal de Cultura, Israel Antônio Sanches Ventura da Associação dos
Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, Maria Aparecida Marques
Campos da Associação de Diabetes Infantil e Edvalda de Souza Modesto Associação
São Vicente de Paula. Comissão de Medidas de Proteção: Guilherme Nobre Souto da
Secretaria Municipal de Educação, Mary Cristina Xavier da Secretaria Municipal
Adjunta de Assistência Social, Karine Suelem Marques da Secretaria Municipal de
Saúde, Ananias Neves Ferreira do Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor,
Rosimeire da Silva Barbosa da Obra Social Itaka Escolápios e Maria Aparecida Ribeiro
Amorim da Fundação CDL. Comissão de Medidas Socioeducativas: Marcia Cristina
Alves, da Secretaria Municipal de Governo, Lucia de Fatima Alves Rocha da Secretaria
Municipal Adjunta de Assistência Social, Marcia Rocha Parizzi da Secretaria Municipal
de Saúde, Elen Regina do Couto Silva do Instituto HaHaHa, Luciana de Melo Andrade
do Instituto Ide Brasil e Nilmara da Silva Teixeira do Instituto Superação. Comissão de
Acompanhamento e Avaliação dos Conselheiros Tutelares: Roberto da Silva Araújo da
Secretaria Municipal de Administração Regional, Gilberto Pelli Leonardo da Secretaria
Municipal de Administração Regional, Luciana Crepaldi da Secretaria Municipal de
Políticas Sociais, Eleusa Andrade Veiga do Grupo de Desenvolvimento Comunitário,
Luana de Souza Gonçalo da Terra da Sobriedade e Gracie de Oliveira Pires da
Organização Multidisciplinar de Capacitação e Voluntariado. Após apresentação da
composição das comissões temáticas, colocado em votação: 18 (dezoito) favoráveis e 1
(uma) abstenções. Houve duas observações sobre a coordenação de comissões: a
primeira é sobre a coordenação da CAMIR, ficando Petter de Figueiredo nos primeiros
3 meses, o mesmo valendo para a CMP, permanecendo na coordenação a Sra. Mary
Xavier, aprovado com 18 votos a favor e 1 abstenção. 3º Ponto – Apresentação e
aprovação do Plano de Ação CMDCA 2016 / Plano Anual de Trabalho das Comissões
Temáticas – O Presidente apresentou a Resolução CMDCA/BH nº 123/2016 e a
promotora Dra. Maria de Lourdes usou a palavra questionando sobre a redução das
metas físicas referente às capacitações, ressaltando a necessidade de capacitação
continuada para os Conselheiros Tutelares. O plenário solicitou que fosse apresentada a
deliberação que revisou as metas do PPAG 2016/2017. Logo, Marcelo solicitou que o
Analista de Políticas Publicas, Ewerton, apresentasse a Deliberação do CMDCA/BH nº
131/2015. Ewerton esclareceu sobre as alterações no PPAG relativas ao Fundo

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e, após os esclarecimentos, o
Presidente colocou a Resolução nº 123/2016 em votação. Foram 17 votos favoráveis e
02 abstenções. Após a votação, a promotora Dra. Maria de Lourdes, chamou a atenção
do Conselho para a necessidade do monitoramento e avaliação da execução do plano de
ação e solicitou ao CMDCA/BH que o encaminhasse para todas as Secretarias
Temáticas e à Câmara Municipal. A promotora apontou para a necessidade do Conselho
acompanhar a execução do Orçamento do município, principalmente referente às ações
propostas pelo CMDCA/BH ao executivo e ao legislativo para as políticas de
atendimento à criança e ao adolescente do município de Belo Horizonte. Ela ressaltou
que 2017 será o ano de elaboração do plano plurianual - PPA, e o CMDCA/BH terá a
possibilidade de avaliar e apresentar propostas. Marcelo ressalta a importância da
execução e da publicização das ações e dos recursos envolvidos. Márcia Alves esclarece
que no Relatório de Avaliação Anual 2015, que se encontra em finalização na secretaria
executiva do CMDCA/BH, contém essas informações,. Ela ressalta a necessidade de
aprovação do relatório anual de 2015 para envio a todos os atores envolvidos. Início das
apresentações dos planos de trabalho anuais utilizando a ferramenta de gestão 5W2H.
Em seguida as Comissões temáticas apresentaram os planos de trabalho, iniciando pela
CAACTs. A Conselheira Eleusa apresentou o plano contendo diversas atividades, entre
capacitações, visitas aos Conselhos Tutelares, reuniões, relatórios, eventos. O
coordenador da CAMIR, Petter, fez a apresentação do Plano de trabalho da referida
comissão para 2016. Uma das propostas da comissão é a contratação de uma empresa
para a elaboração e execução de um plano de comunicação para o Conselho. A Dra.
Maria de Lourdes informou que houve uma reunião com o Comitê para os jogos
Olímpicos e foi discutido ações para enfrentamento ao trabalho infantil e ações de
Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Destacou ainda que a
Comissão deverá se ater à agenda do Comitê. A Conselheira Mary informou que está
em fase de conclusão o diagnóstico do trabalho infantil em Belo Horizonte e que será
elaborado um plano para o enfrentamento ao trabalho infantil no município e que seria
importante a Comissão realizar as campanhas observando o resultado do diagnóstico e
as ações prioritárias previstas no plano. A Conselheira Márcia Alves informou que
referente à contratação da empresa de comunicação, tem um parecer da PGM que
aponta restrições para esta finalidade. Apontou que o CMDCA/BH poderia publicar um
edital de chamamento público para a seleção de projetos de entidades para a realização
das atividades de comunicação do CMDCA/BH. Em seguida, o Coordenador da
CREIRP, Sr. Thiago Satiro Salvador fez a apresentação do Plano de trabalho da
comissão para 2016. A Dra. Maria de Lourdes sugeriu que se faça um alinhamento das
ações e orientações dadas aos conselheiros Tutelares junto à CAACTs. O coordenador
Herbert fez a apresentação da CFORP, ressaltando a composição da comissão com 8
(oito) conselheiros. O Coordenador da Comissão Herbert, apresentou o plano anual de
trabalho da Comissão. Destacou que uma das metas da Comissão é a emissão de 20
Autorizações para Captação de Recursos – ACR para as entidades da sociedade civil,
haja vista a alteração da Resolução CMDCA/BH nº 080/2010 pela Resolução 122/2015,
que estabelece o prazo para as entidades apresentarem seus requerimentos até o último
dia útil de março de cada exercício. Em relação à meta relativa à avaliação dos projetos,
Márcia ressaltou que no ano de 2015, a Comissão de Medidas Socioeducativas iniciou
um processo de avaliação dos projetos apoiados com recursos do fundo que previam o
atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Ressaltou
ainda a necessidade de se padronizar instrumentais para não solicitar dados repetidos às
entidades. Lúcia Rocha também ressalta que é importante haver o monitoramento, mas
com a padronização de instrumentais com o intuito de minimizar as demandas feitas às

entidades. Marcelo Moreira ressalta a necessidade de executar o monitoramento através
de um instrumental. Maria de Lurdes fala da importância de monitorar e avaliar os
projetos através de instrumentais. Marcia Alves sugere pegar alguns relatórios de
algumas entidades, para a partir daí elaborar um instrumental do CMDCA. Maria
Thereza ressalta que dentro da Resolução 80, os recursos são para ideias inovadoras. É
importante atentar a essa questão. Herbert informou dentre outras metas da Comissão, o
acompanhamento do Orçamento Criança e Adolescente OCA e Maria Thereza solicitou
a palavra e destacou que o Orçamento Criança e Adolescente OCA integra o Programa
Prefeito Amigo da Criança - PPAC e, portanto, vê a necessidade de que tenha um link
entre o PPAC e o OCA. Quanto à proposta de alteração da Lei municipal nº 8.502/2003
e regulamentação do Fundo, a conselheira Márcia Alves, informou que a Prefeitura de
Belo Horizonte possui um grupo de trabalho que está estudando a possibilidade de
alteração da referida lei, inclusive quanto às questões voltadas aos Conselhos Tutelares.
Márcia Alves informou sobre a necessidade de revisão das linhas de ação prioritárias
para o apoio a projetos da sociedade civil e do governo. As Comissões de Medidas de
Proteção e Medidas Socioeducativas, não apresentaram os seus Planos de trabalho por
falta de quórum para reunir no mês de janeiro. Marcelo propôs que a CMP e a CMSE e
as alterações feitas pela CAMIR sejam apresentadas na plenária ordinária de 22 de
fevereiro. Houve a votação da alteração da data da plenária ordinária para 22 de
fevereiro, aprovada com 19 votos favoráveis. Em seguida definiu-se os Conselheiros
que representarão o Conselho em atividades externas. Roberto continuará representando
no CME e Catarina como Suplente. , CMAS Luciana (da IDE Brasil) como titular e
Hellen(HAHAHA) como suplente. No COMPETI, Mary e Marcelo Oliveira; FECTIPA,
Luciana Crepaldi e Aparecida (CDL); PPCAAM-MG, Marcia, até a Mesa diretora
indicar alguém. Grupo Interinstitucional de Implementação do SIPIA – Eleusa e
Roberto; FEVCAMG – Luana (Terra da Sobriedade); Comitê de Mobilização Social
pela Educação, Otaviano; Fórum de Abrigos – Eleusa; Fórum DCA – Gleison (Creche
Etelvina) titular e Marcelo Oliveira (suplente); FOCA – representante da CAMIR;
Fórum permanente do Sistema Socioeducativo – Marcia Alves Rede Cidadã; CEDCA –
Ananias, suplente a definir; PPAC – Marcelo Oliveira e Herbert; Fundação Itaú –
Marcelo Oliveira e Diana; CONANDA – Marcelo e Diana; GT das mães e bebês –
Eleusa; Marcia salientou que precisa mudar o fiscal de contratos, Marcelo propôs que a
mesa diretora reúna e indique. Em seguida Marcelo colocou em votação os planos de
trabalho das comissões, com a ressalva do Plano apresentado pela CAMIR, foi
aprovado por 17 votos e 2 abstenções. Não houve nenhuma demanda de matéria pelas
Comissões Temáticas e nem outras proposições na forma regimental. 4º Ponto Aprovação da ata da plenária. Às 18h35m, o presidente agradeceu a presença e
participação de todos e encerrou a primeira sessão ordinária. Nada mais havendo a tratar
eu, Otaviano Marta Gonçalves Pires, conselheiro e Secretário da Diretoria do CMDCA
BH, lavrei a presente ata. Esse documento foi aprovado na plenária do dia 25/01/2016
com 15 votos favoráveis.

