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ATA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 04 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 13:30 horas, no 

auditório da Casa dos Conselhos situado à Rua Estrela do Sul, 156, bairro Santa 

Teresa, ocorreu a 9ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA/BH. O Presidente Marcelo Moreira de Oliveira 

iniciou, às 14:00 horas, a 9ª Sessão Plenária Extraordinária, procedeu a verificação do 

número de conselheiros presentes e a composição do quórum, totalizando 14 

(quatorze) Conselheiros (as) em condição de voto, sendo 07 (sete) representantes da 

sociedade civil e 07 (sete) representantes governamentais. A lista de presença 

contendo as assinaturas, justificativas de ausência, documentos e apresentação em 

slides referentes às matérias encontram-se em anexo. Em seguida, o Presidente 

Marcelo Moreira apresentou a proposta de pauta com os seguintes pontos: 1°) 

Aprovação das atas das plenárias anteriores. 2°) Matérias das Comissões Temáticas - 

Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação de Programas/CREIRP. Primeiro 

registro e inscrição de programa - a) CENTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

PROFISSIONAL/CENAP. Primeiro registro e inscrição de programa - b) REDE DE 

SOLIDARIEDADE PARA A EDUCAÇÃO – RESOL (ESCOLA DE MÚSICA IRMÃ 

ROSA FONT FUSTER). Primeiro registro e inscrição de programa - c) INSTITUTO 

CABO VALERIO DE CIDADANIA – ICVC. Primeiro registro e inscrição de programa - 

d) SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE. Primeiro registro e 

inscrição de programa - e) PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA. Renovação de 

Registro/Reavaliação de Programa - f) CONGREGAÇÃO REDENTORISTA – OBRA 

SOCIAL SÃO JOSÉ – UNIDADE DANDARA. Renovação de Registro/Reavaliação de 

Programa - g) ASSOCIAÇÃO UNIFICADA DE RECUPERAÇÃO E APOIO. Renovação 

de Registro/Reavaliação de Programa - h) CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO 

BATISTA. Renovação de Registro/Reavaliação de programa - I) ASSOCIAÇÃO 



PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE – ASSPROM. 

Renovação de Registro/ Reavaliação de Programa - J) ASSOCIAÇÃO PROJETO 

MENINAS DE DORA. Renovação de Registro/Reavaliação de Programa - K) 

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAAS. 3°) 

Encaminhamentos e outras proposições na forma regimental. 4°) Informes. A pauta foi 

aprovada com 14 (quatorze) votos. Dando prosseguimento, o Presidente Marcelo 

Moreira realizou a votação da ata da 3° Sessão Plenária Extraordinária de 2017, bem 

como da 6° e 7° atas das Sessões Plenárias Ordinárias de 2017. Ambas foram 

aprovadas por unanimidade, com 14 (quatorze) votos favoráveis. Logo após, a 

conselheira Eleuza fez um relato sobre o trabalho coordenado pela Comissão de 

Fundos no que tange à atualização da Resolução CMDCA/BH nº 80/2010, para fins de 

adequação as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 

16.519/2016, que dispõe sobre a formalização de parcerias para utilização dos 

recursos do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Além 

disso, sugere que seja realizada uma plenária extraordinária no dia 18/09/2017 

exclusiva para que o conselho possa tratar desse assunto e apresenta uma 

metodologia de análise mais ágil para a aprovação da resolução, visto que é um 

documento extenso. A proposta foi votada e aprovada pelo Plenário com 13 (treze) 

votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Seguiu-se então a apresentação da matéria da 

CREIRP. O conselheiro Petter abre a exposição informando duas organizações da 

sociedade civil que comunicaram a suspensão de suas atividades por tempo 

indeterminado e, por consequência, a suspensão de registro no conselho, a saber: 

Creche Dora Ribeiro e Creche Etelvina Caetano de Jesus. O conselheiro Petter 

também fez uma apresentação do panorama dos pareceres que estavam pendentes 

até o presente momento. Atualmente constam 57 (cinquenta e sete) processos 

tramitando na CREIRP, sendo que: 04 (quatro) processos aguardam parecer técnico; 

15 (quinze) processos aguardam parecer da secretaria temática; 05 (cinco) processos 

aguardam parecer jurídico preliminar; 05 (cinco) processos aguardam solução de 

pendências técnicas; 05 (cinco) processos aguardam a solução de pendências 

jurídicas; 04 (quatro) processos aguardam reunião CREIRP; 03 (três) processos 

aguardam a visita da CREIRP; 12 (doze) processos aguardam a deliberação em 

sessão plenária; e 04 (quatro) processos aguardam a solução de pendências técnicas 

e jurídicas. Logo após foram iniciadas as apresentações dos processos. Primeiro 

registro e inscrição de programa. a) CENTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

PROFISSIONAL/CENAP – Programa de Proteção/Regime de Apoio Socioeducativo 

em Meio Aberto. O conselheiro Petter apresentou o programa, sendo o parecer da 

CREIRP favorável, sendo a proposta aprovada por 14 (quatorze) votos favoráveis. 



Entretanto, foi feita uma ressalva para que os pareceres da CREIRP destaquem o 

recorte de faixa etária respeitando a especificidade do CMDCA/BH e das leis que 

regem seu funcionamento. Primeiro registro e inscrição de programa, b) REDE DE 

SOLIDARIEDADE PARA A EDUCAÇÃO – RESOL (ESCOLA DE MÚSICA IRMÃ 

ROSA FONT FUSTER) – Programa de Proteção/Regime de Apoio Socioeducativo em 

Meio Aberto. O conselheiro Petter apresentou o programa, sendo o parecer da 

CREIRP favorável, sendo a proposta aprovada por 14 (quatorze) votos favoráveis. 

Primeiro registro e inscrição de programa, c) INSTITUTO CABO VALERIO DE 

CIDADANIA – ICVC – Programa de Proteção/Regime de Apoio Socioeducativo em 

Meio Aberto e Programa de Proteção/Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar. O 

conselheiro Carlos apresentou o programa, sendo o parecer da CREIRP favorável. 

Alguns questionamentos levantados pelos (as) conselheiros e conselheiras presentes 

na sessão plenária foram respondidos pela representante da organização da 

sociedade civil. Assim, a proposta foi aprovada por 13 (treze) votos favoráveis e 01 

(uma) abstenção. Primeiro registro e inscrição de programa. d) SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE – Programa de Proteção/Regime de Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto. O conselheiro Carlos apresentou o programa, sendo 

o parecer da CREIRP favorável, sendo a proposta aprovada por 14 (quatorze) votos 

favoráveis. Primeiro registro e inscrição de programa. e) PROJETO BOM NA BOLA 

BOM NA VIDA – Programa de Proteção/Regime de Apoio Socioeducativo em Meio 

Aberto. O conselheiro Carlos apresentou o programa, sendo o parecer da CREIRP 

favorável, sendo a proposta aprovada por 14 (quatorze) votos favoráveis. Renovação 

de Registro/Reavaliação de programa. f) CONGREGAÇÃO REDENTORISTA – OBRA 

SOCIAL SÃO JOSÉ – UNIDADE DANDARA– Programa de Proteção/ Regime de 

Apoio Socioeducativo em Meio Aberto. O conselheiro Carlos apresentou o programa, 

sendo o parecer da CREIRP favorável, sendo a proposta aprovada por 14 (quatorze) 

votos favoráveis. Renovação de Registro/Reavaliação de programa. g) ASSOCIAÇÃO 

UNIFICADA DE RECUPERAÇÃO E APOIO – AURA – Programa de Proteção/ Regime 

de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto. O conselheiro Carlos apresentou o 

programa, sendo o parecer da CREIRP favorável, sendo a proposta aprovada por 14 

(quatorze) votos favoráveis. Renovação de Registro/Reavaliação de programa, h) 

CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA – Programa de Proteção/ Regime de 

Apoio Socioeducativo em Meio Aberto. A conselheira Roseli apresentou o programa, 

sendo o parecer da CREIRP favorável, sendo a proposta aprovada por 14 (quatorze) 

votos favoráveis. Renovação de Registro/Reavaliação de programa. I) ASSOCIAÇÃO 

PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE – ASSPROM. Regime 

de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto. A conselheira Roseli apresentou o 



programa, sendo o parecer da CREIRP favorável. Alguns questionamentos foram 

levantados pelo Dr. Ananias em relação à questão da escolaridade mínima exigida 

para a participação no programa, o que seria uma prática excludente já que o público 

alvo do programa é o adolescente atendido pelo Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS. Outros questionamentos levantados pelos (as) conselheiros e conselheiras tem 

relação com a identificação do público que mora em Belo Horizonte sendo atendido 

pela organização da sociedade civil. Apesar das explicações dos representantes da 

organização da sociedade civil em relação reorganização de fluxos e 

encaminhamentos para o atendimento ao público alvo que não atinge a escolaridade 

exigida, da grande rotatividade com a saída dos adolescentes que completam 18 

(dezoito) anos e que o conceito de vulnerabilidade não se restringe a questão da 

escolaridade. O procedimento adotado será de retificação da proposta pela 

organização da sociedade civil. Esta reencaminhará à CREIRP que ficou responsável 

por fazer uma nova apresentação na próxima sessão plenária agendada para o dia 18 

de setembro de 2017. Neste momento, com a saída do conselheiro Dr. Ananias e o 

encerramento do quórum qualificado para deliberações das comissões que o exigem 

conforme determinação regimental. A sessão plenária foi encerrada às 17:45 horas e 

uma nova sessão plenária extraordinária será convocada para o dia 18 de setembro 

de 2017 para dar continuidade à discussão sobre as alterações da Resolução 80/2010 

e o restante da matéria da CREIRP. Eu, Fabiano Antônio Sena Peres, secretariei esta 

sessão plenária e lavrei a presente ata, que deverá ser encaminhada aos 

Conselheiros de Direitos, aprovada em sessão plenária, assinada pelos conselheiros e 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM. 


