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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 

– CMDCA 

 

ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 01 DE ABRIL DE 2019 

 

Ao 01 (primeiro) dia do mês de abril de dois mil e dezenove (2019), às 14 (quatorze) 

horas, no auditório da Casa dos Conselhos, situado à Rua Estrela do Sul, 156, bairro 

Santa Teresa, foi realizada a Quarta Sessão Plenária Ordinária do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/BH. Estiveram presentes 

conselheiros (as), convidados (as), colaboradores (as), servidores da Secretaria 

Executiva do CMDCA/BH. Encontram-se em anexo, a lista com os nomes e assinatura 

dos participantes, justificativas de ausência e o material das matérias da pauta 

aprovada dessa Sessão Plenária. A Presidente do CMDCA/BH, Sra. Haydée da 

Cunha Frota, a Vice-Presidente, Sra. Fernanda Flaviana de S. Martins, a Tesoureira, 

Sra. Paula Cambraia Vianna, e a Secretária, Sra. Maria Vitória S. Moura, compuseram 

a Mesa Diretora para início da Sessão Ordinária. A Sessão Plenária teve início às 14h, 

com a apresentação de um vídeo sobre os 55 anos do Golpe da Ditadura Militar 

“Chico Buarque - Cálice“. Na sequencia, a Sra. Maria Vitória, Secretária, verificou o 

número de conselheiros presentes e registrou o quórum de 18 (dezoito) conselheiros 

presentes, sendo 10 (dez) conselheiros da sociedade civil e 08 (oito) governamentais. 

Em seguida a Presidente Haydée prosseguiu com a ordem da pauta, conforme segue 

a descrição. 1º PONTO – Aprovação da Pauta da Plenária: a Presidente apresentou a 

pauta, solicitando a retirada referente a alteração da Resolução CMDCA 165/2018 que 

dispõe sobre o Plano de Aplicação dos recursos do FMDCA/BH. A Sra. Haydée 

informou que a referida pauta será encaminhada na sessão plenária extraordinária 

desse mês de abril, momento em que serão deliberados os planos de trabalho dos 

Editais de Chamamento Público nº 01 e 02 de 2018. O Sr. Luiz Carlos também 

solicitou a retirada da pauta dos seguintes processos: a) Processo administrativo de 

renovação de registro e reavaliação de programa da Associação Beneficente Wilson 

de Souza e o b) Processo administrativo de renovação de registro e reavaliação de 

programa da Cáritas Paroquial Nossa Senhora de Fátima. As matérias mencionadas 



acima para exclusão da pauta do dia foram votadas separadamente. No que se refere 

a Alteração da Resolução CMDCA 165/2018 a apuração foi a seguinte, 18 votos a 

favor, da retirada da matéria. Colocada em votação retirada do processo da 

Associação Beneficente Wilson de Souza, foram 15 (quinze) votos favoráveis, 01 (um) 

contrário e 02 (duas) abstenções. Colocada em votação a retirada do processo da 

entidade Cáritas Paroquial Nossa Senhora de Fátima, foram 14 (catorze) votos 

favoráveis, 01 (um) contrário e 03 (três) abstenções. Colocada em votação a 

aprovação da pauta na íntegra, com as retiradas de pauta, a mesma foi aprovada por 

unanimidade pelos 18 (dezoito) conselheiros de direitos presentes. 2º PONTO – 

Informes: a Sra. Haydée Frota, apresentou os encaminhamentos deliberados nas 

sessões plenárias anteriores. Sobre a denúncia apresentada pelo conselheiro Marcelo 

Silvério na 1ª Sessão Plenária de 2019, referente ao Instituto Dom Bosco, a presidente 

informou que a Secretaria Municipal de Educação - SMED encaminhou um relatório ao 

CMDCA/BH, com as visitas de inspeção e ações realizadas, informando que a SMED 

pactuou com a escola algumas recomendações, firmadas através de um Termo de 

Ciência e Compromisso. A Sra. Maria Vitória solicitou a leitura do termo e assim, a 

Sra. Haydée apresentou o conteúdo do documento a todos os presentes. Continuando 

nos informes, a Presidente solicitou que a equipe de Comunicação da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC 

apresentasse as ações do Carnaval 2019. O Sr. Stenio e a Sra. Janine, apresentaram 

as ações realizadas em toda a cidade, bem como a prestação de contas. Sr. Stenio 

informou que dos R$70.000,00 (setenta mil) deliberados do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA/BH, a equipe de Comunicação utilizou 

somente R$ 6.115,00 (seis mil, cento e quinze reais), uma vez que não houve tempo 

hábil para a tramitação dos processos licitatórios. Os conselheiros presentes fizeram 

observações diversas para a melhoria das próximas campanhas, ressaltando a 

necessidade do caráter permanente das ações de Combate à violência Sexual e ao 

Trabalho Infantil de crianças e adolescentes, em nossa cidade. Dando continuidade 

aos informes, a Sra. Haydée comunicou que a Sra. Macaé, da Diretoria de Políticas 

para as Crianças e Adolescentes - DPCA, reuniu-se com a Secretária Executiva do 

CMDCA/BH, Sra. Maria Fernanda para juntas, ajustarem o Plano Municipal da infância 

e Adolescência - PMIA, no que se refere ao recurso disponibilizado para a execução 

do Acolhimento para Jovens em Republicas. Em relação ao 9º Processo de Escolha 

para Membros dos Conselhos Tutelares, a Sra. Haydée informou que as inscrições 

haviam se encerrado no dia 28/03/2019, com um total de 484 pessoas inscritas. 

Agradeceu a todos os envolvidos neste processo, pontuando que esse número de 

inscrições é um recorde para o Município de Belo Horizonte. Na sequencia apresentou 



as novas técnicas da Secretaria Executiva, a Sra. Irani Barbosa e a Sra. Célia Nahas. 

3º PONTO – Aprovação das atas das sessões plenárias anteriores: Colocada em 

votação a ata da 2ª Plenária Ordinária realizada em 04/02/2019, foi pedido alteração 

no documento, que foi aprovado por 17 (dezessete) votos favoráveis e 01 (uma) 

abstenção. Colocada em votação a ata da 3ª Plenária Ordinária realizada em 

11/03/2019, foi pedido alteração no documento, que foi aprovado por 15 (quinze) votos 

favoráveis e 03 (três) abstenções. 4º PONTO - Apresentação sobre Cutting, auto-

mutilação, suicídio/tentativa de suicídio: doença ou formas de linguagem?: A Sra. 

Paula Cambraia de Mendonça Vianna, conselheira de direito governamental 

apresentou a temática. Os conselheiros presentes parabenizaram a Sra. Paula e 

expuseram ideias de multiplicação da temática, para as Organizações Sociais. 5º 

PONTO - Matérias das Comissões Temáticas: A técnica de referência da Comissão de 

Registro de Entidades, Inscrição e Reavaliação de Programas - CREIRP fez uma 

apresentação sucinta sobre os fluxos dos processos de registro/renovação, inscrição e 

reavaliação de programas. Na sequencia, o Sr. Marcelo Silvério, coordenador da 

CREIRP apresentou os processos das OSCs, Creche Comunitária Lar Infantil Dorcas 

e Escola e Creche São Tomás de Aquino. Em votação, os processos administrativos 

foram aprovados por unanimidade, por 18 (dezoito) votos favoráveis. 6º PONTO - 

Apresentação do Plano Anual de Trabalho das Comissões Temáticas: Sr. Marcelo 

Silvério apresentou o plano de trabalho da CREIRP. Na sequencia, as conselheiras 

Roseli, Carla Lindalva e o técnico da Secretaria Executiva, o Sr. Pedro Venturini, 

apresentaram o Plano Anual de Trabalho da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

Por fim, o Sr. Hugleiber e a técnica da Secretaria Executiva, a Sra. Viviane Colen 

apresentaram o Plano Anual de Trabalho da Comissão de Acompanhamento e 

Avaliação dos Conselheiros Tutelares. Devido ao limite de horário, o Plano de 

Trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças ficará para ser apresentado na 

próxima plenária. As matérias da presente pauta que não foram deliberadas, deverão 

ser apresentadas na próxima sessão plenária. A Presidente Sra. Haydée apresentou 

ao Plenário a justificativa e a data da Plenária Extraordinária, que foi aprovada por 

unanimidade, para o dia 29/04/2019. Assim, concluímos a 4ª Sessão Plenária 

Ordinária de 2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Belo Horizonte, às dezoito horas e trinta minutos, com a Presidente Haydée, 

agradecendo mais uma vez a presença de todos e a sessão plenária ordinária foi 

encerrada. E nada mais havendo a tratar eu, Maria Vitória Santos Moura, Conselheira 

do CMDCA BH, lavrei a presente ata que deverá ser aprovada em sessão plenária 

para publicação no Diário Oficial do Município. 


