
 
Sábado, 7 de Junho de 2014 

Ano XX - Edição N.: 4573 
Poder Executivo                     
 Secretaria Municipal de Políticas Sociais - CMDCA 
 

ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
No dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e quatorze, no auditório da Casa dos Conselhos, situado na 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: 08 conselheiros representantes do Executivo, 10 
conselheiros representantes da Sociedade Civil, convidados, colaboradores, observadores 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. A plenária iniciou às 14h20m. A presidente Márcia Cristina 
agradece a presença dos (as) conselheiro (as) e colaboradores (as) e em seguida passa a palavra à secretária 
Cidlene Castro que fez a chamada e registrou o quórum de 18 conselheiros presentes, sendo 08 governamentais e 10 
conselheiros da sociedade civil. Marcia Alves dá boas vindas aos novos conselheiros Helton Guerra Fernandes da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação, Lúcia de Fátima Alves Rocha da Secretaria Municipal 
Adjunta de Assistência Social e Diana Margarida da Silva da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Em seguida, 
Márcia apresenta a proposta de pauta que, com alteração na ordem dos pontos, que foi aprovada e constituída 
conforme segue a descrição. 1º PONTO – Informes e encaminhamentos – Márcia inicia apresentando à plenária o 
encaminhamento de alteração da data da próxima plenária ordinária, de 10/mar para 17/mar, devido ela, Marcia Alves 
e a conselheira Regina Helena estarem em 10/mar, em Brasília, representando o CMDCA em evento da Fundação 
Itaú. A proposta de alteração da data é aprovada por 18 votos favoráveis. Em seguida a presidentes repassa informes 
dos seguintes convites: Convite da comissão de FUNDO para capacitação das entidades que captaram de recursos, 
dia 12/mar de 09 às 12hs no auditório do CMDCA e Convite para o encontro na Câmara Municipal dia 20/mar 
às13h30. Márcia informa ainda que, de acordo com ofício do CONANDA, as conferencias municipais devem acontecer 
de mai/14 a abr/15 e, confirma que na plenária de março será tirado o GT para organizar a Conferencia Municipal do 
CMDCA/BH. Márcia apresenta a conselheira Diana Margarida, que assume a coordenação da Comissão de Medidas 
Socioeducativas. A conselheira Diana tomando a palavra se apresenta e na oportunidade, convida a todos para o 
encontro e debate sobre medidas socioeducativas a ser realizado no dia 26/mar de 08h às 12h no auditório do 
CMDCA e diz que é necessário fazer inscrição e confirmar presença para este debate. A programação deste debate 
segue anexa a esta ata. Concluindo os informes, Márcia apresenta o Guia de Instituições lançado pela Cooperação 
para o Desenvolvimento e Morada Humana–CDM e propõe como sugestão ao CMDCA, a ser avaliada pela CREIMP. 
2º PONTO - Prestação de Contas 4º Trimestre de 2013- O conselheiro Azarias Martins, membro da comissão de 
FUNDO, apresenta o parecer da Comissão favorável à aprovação da prestação de contas dos recursos do 
FMDCA/BH, relativo ao 4º trimestre de 2013. Inicialmente o conselheiro informa que o retardamento na apresentação 
da prestação de contas ocorreu devido ao atraso no envio do material da Secretaria/SMPS ao CMDCA. Durante a 
apresentação foram feitos alguns destaques. A conselheira Cristiane Felipe fez destaque quanto ao repasse de 
recursos a Fundação Benjamim Guimarães efetuado em 2013, questionando sobre a destinação do rendimento desse 
recurso parado na conta desde 2011. Azarias comenta que a Comissão tem discutido a situação e a possibilidade de 
mudança na resolução do fundo, principalmente quanto a evitar que o recurso fique parado por tanto tempo, e informa 
que o rendimento do recurso fica para a universalidade do Fundo. Regina Helena comenta que o CMDCA, desde 2011 
dedicou esforços junto ao Executivo para viabilizar o recebimento do recurso pela entidade. Cristiane diz que 
acompanhou a situação e sabe do esforço do CMDCA, mas argumenta sobre a necessidade de mudança quanto à 
destinação de rendimento de recurso captado, ressaltando que o projeto apresentado pela entidade não custa mais o 
valor que custava em 2011. Márcia Alves ressalta que essas observações podem ser apresentadas e melhor tratadas 
durante a discussão da alteração da Resolução nº80/10 do CMDCA. Em votação o parecer da comissão de FUNDO, 
favorável à aprovação da Prestação de Contas, 4º trimestre 2013 é aprovado por 18 (dezoito) votos favoráveis. 3º 
PONTO - PPAG 2014-2017 e LOA - A coordenadora da Comissão de FUNDO do e Orçamento, Maria Thereza 
apresenta a matéria da Comissão que tratou das metas físicas e financeiras do PPAG 2014-2017, unidade 
orçamentária: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O técnico da Secretaria Executiva, que 
acompanha a Comissão, Ewerton Herald explicou o detalhamento das despesas por fontes. A conselheira Maria 
Vitória Santos Moura sugere a disponibilização desta material a todos os conselheiros e que o tema possa ser 
absorvido dentro das demais comissões temáticas, contando com a contribuição do técnico que acompanha a 
comissão. A conselheira Cida Monteiro concorda que seria importante disponibilizar o material a todos os conselheiros 
e que as dúvidas sobre o material poderão ser encaminhadas por e-mail para a comissão de FUNDO. Regina Helena 
lembra que todos os conselheiros são convidados a participar do GTOCA na primeira quinta do mês às 10hs, e 
comenta que os conselheiros que participam frequentemente são os membros da Comissão do FUNDO. Maria 
Thereza comenta que a Comissão de FUNDO pode ser consultada pelas comissões sempre que estas precisarem. A 
conselheira Cida Monteiro aproveita para reforçar o convite para a reunião do dia 20/mar, na Câmara Municipal, do 
CMDCA com o Ministério Público/MPMG e entidades da rede para questionar algumas questões referentes à LOA e 
ressalta que nesta oportunidade os secretários serão convocados para se posicionar. Ressalta ainda que o grupo foi 
formado para acompanhar o PPAG 2014-2017 e lembra que dia 11/mar está prevista a prestação de contas do 



Município, o que seria importante os conselheiros acompanhar. Com a saída de 1 (um) conselheiro, o quórum passa a 
ser composto de 17 (dezessete) votantes. 4º PONTO – Plano de Contratações - Márcia Alves inicia a apresentação do 
Plano de Contratações e dá o informe sobre a nova função do analista de políticas públicas Onofre Santiago junto à 
Secretaria Municipal de Políticas Sociais, como gestor do FMDCA. Onofre tomando a palavra continua a apresentação 
do Plano de Contratações destacando as mudanças. Quanto à ação Capacitação de Conselheiros Tutelar e o 
argumento de não efetivação da contratação por chamamento deserto e ter sido desabilitada a única entidade, a 
conselheira Regina Helena comenta afirmando que há entidade com experiência de mais de quatro anos que 
atenderia o Edital do Pregão Eletrônico, como por exemplo, a Escola de Conselhos da Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul, pioneira no Brasil na formação de conselheiros. Segunda a conselheira seria preciso melhor 
divulgação do novo Edital quando sair e não mudar as exigências do termo de referência. Deborah Akerman, técnica 
do CMDCA, faz alguns questionamentos sobre maneiras de contratação e cita alguns pontos negativos do Pregão. 
Márcia esclarece que há outros modelos de contratação, mas para utilizá-los é preciso um documento que conste 
argumentos possíveis de evitar o Pregão. Cida Monteiro expõe suas dúvidas quanto ao que será deliberado na 
plenária, e questiona se será votado o Plano de Contratações todo ou apenas as modificações. A conselheira também 
levanta questionamentos quanto ao valor destinado ao Trabalho Infantil. Onofre esclarece que o valor é destinado a 
ação da campanha ao trabalho infantil, referente ao recurso de R$ 108.639,60, da conta 6466-1 e que as ações 
previstas para esse fim não provém apenas dessa conta específica, mas de outras destinações do FUNDO. Maria 
Vitória questiona qual comissão é responsável pela ação do PAIR, pois não está definida na apresentação, e Márcia 
Alves esclarece que esta ação será realizada pela PSB. A conselheira Lúcia, representante da SMAAS, questiona 
qual a proposta do Plano de Contratações, pois estão juntas as propostas de ações antigas e novas, o que deixou a 
apresentação confusa. Onofre explica que o Plano de Contratações se trata de um planejamento de dois anos de 
ações que serão contratadas ao CMDCA. Cida Monteiro sugere que seja retirado do Plano o que já foi deliberado 
antes. Maria Thereza explica a operacionalização do documento e necessidade de aprova-lo todo. Marcia Alves 
explica que a proposta é votar o documento como um todo, pois se votar cada ação ficaria mais complicado. Cida 
Monteiro sugere que o Plano seja publicado juntamente com a ata aprovada. Onofre fica responsável por fazer uma 
parte compactada desse documento, o qual segue anexo a esta ata. Em votação o Plano foi aprovado por 17 votos 
favoráveis. 5º PONTO – outras proposições - Intervenção CMDCA em eventos do Carnaval - A conselheira Veneranda 
Fúlvia, coordenadora da PSB, comentou sobre a intervenção da Comissão PSB junto ao PAIR no evento de carnaval 
da APAE realizado no dia 22/02. Fúlvia também apresenta proposta de outras duas intervenções que serão realizadas 
pela PSB e PAIR e solicita a colaboração dos conselheiros presentes que se dispões a participar. Na intervenção na 
Rodoviária de Belo Horizonte, dia 28/fev, das 08:30 as 11:30, disponibilizaram-se a participar as conselheiras Regina 
Helena, Diana Margarida, Helyzabeth Campos, Maria Lecy Almeida e Maria Vitória Santos Moura e as integrantes da 
Sec. Executiva Marcia Brandão e Roberta Catarina Magalhães. Na intervenção no Mercado Central, dia 01/mar, de 
09:00 as 11:00, disponibilizaram-se a participar os conselheiros Regina Helena, Cristiane Isabel, Petter Gontijo, 
Veneranda Fulvia, Lucia Maria Bellico, Helyzabeth Campos e os membros da Sec. Executiva Deborah Akerman, 
Ewerton Herald, Roberta Catarina Magalhães, Tandê Saltarelli e Anderson Alves. Márcia Alves indica a conselheira 
Laurinda como representante titular junto ao Conselho Municipal de Educação, sendo que esta assumia a suplência e 
o titular Ademilton Aparecido não está mais no CMDCA. A indicação é provada por 17 (dezessete) votos favoráveis, 
ficando a indicação do suplente pendente para próximas plenárias. Em seguida a presidente encerra a sessão, 
agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar eu, Cidlene Castro de Souza, conselheira e secretária 
da diretoria do CMDCA, lavrei a presente ata com a colaboração de Roberta Catarina Magalhães, assistente 
administrativo CMDCA/BH. Esse documento deve ser aprovado em plenária. 
   
 


