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Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania
– CMDCA

ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE
2018

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2018, às 13h30, no auditório da Casa dos
Conselhos, localizada na Rua Estrela do Sul, 156, Bairro Santa Teresa, Belo
Horizonte/MG, realizou-se a 8ª (oitava) Sessão Plenária Extraordinária do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/BH. O quórum foi
confirmado com a presença de 15 (quinze) Conselheiros de Direitos, conforme lista de
presença, sendo 09 (nove) Conselheiros da Sociedade Civil e 06 (seis) Conselheiros
Governamentais. Abrindo os trabalhos com cordiais boas vindas, o Presidente, Sr.
Marcelo Moreira de Oliveira, agradece a presença e comprometimento dos
Conselheiros (as) de Direitos no dia de hoje. Na sequência, leu-se a proposta de
pauta, sendo aprovada à unanimidade por 15 (quinze) votos favoráveis. 1º PONTO DE
PAUTA: Aprovação das atas das plenárias anteriores. Apresentação das seguintes
atas: ata da 9ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 04 de setembro de 2017,
aprovada com 13 (treze) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções; ata da 6ª Sessão
Plenária Ordinária de 11 de junho de 2018, aprovada com 13 (treze) votos favoráveis e
02 (duas) abstenções; ata da 8ª Sessão Plenária Ordinária de 06 de agosto de 2018,
aprovada com 13 (treze) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções; ata da 5ª Sessão
Plenária Extraordinária de 03 de setembro de 2018, aprovada com 12 (doze) votos
favoráveis e 03 (três) abstenções; ata da 11ª Sessão Plenária Ordinária de 05 de
novembro de 2018, aprovada com 14 (quatorze) votos favoráveis e 01 (um)
abstenção; ata da 7ª Sessão Plenária Extraordinária de 26 de novembro de 2018,
aprovada com 13 (treze) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. 2º PONTO DE
PAUTA: Apresentação da Resolução nº168 de 2018, que dispõe sobre as
deliberações da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Belo Horizonte. A conselheira Andréa Passos sugeriu o registro das siglas em todo o
documento por extenso, a qual seguiu para deliberação com aprovação por

unanimidade, sendo registrados 15 (quinze) votos favoráveis. 3º PONTO DE PAUTA:
Apresentação da Deliberação da Resolução CMDCA/BH nº 169 de 2018 que aprova a
abertura de chamamento público para fins de concessão de Certificado de Autorização
para Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FMDCA/BH e dá outras providências. O Presidente
apresentou sucintamente o Edital de Concessão de Certificado de Autorização para
Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CACREFI e prestou os esclarecimentos em relação à necessidade
de deliberação, prazos e vigência. Após os esclarecimentos, a matéria foi colocada
para deliberação, sendo aprovada por 13 (treze) votos favoráveis e 01 (uma)
abstenção, (quórum no momento da votação de 14 (quatorze) conselheiros (as)). 4º
PONTO DE PAUTA: Apresentação das Diretrizes para implementação do Plano
Municipal da Infância e Adolescência – Programa Prefeito Amigo da Criança. A Sra.
Haydée Frota da Diretoria de Política para Criança e Adolescente, designou a
servidora Macaé Evaristo para realizar a apresentação. Os esclarecimentos foram
dados pelos representantes das secretarias temáticas presente na referida sessão
plenária. A Sra. Marcela pontuou a necessidade de interlocução com a Belotur,
Educação e Mídia para turistas no período de Carnaval e como a Prefeitura de Belo
Horizonte está se organizando, sendo prontamente esclarecida pelo Presidente,
Marcelo Moreira e pelas conselheiras Regina Helena e Andréa Passos, as quais
apresentaram sucintamente os encaminhamentos e providências realizadas em 2017
e 2018 para o período de Carnaval. A conselheira Claudinéia pontuou a necessidade
de alinhamento do Plano Municipal da Infância e Adolescência com a pauta dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. O Sr. Ananias profere
críticas à proposta de revisão do Plano, citando inclusive o caso da criança em
acolhimento institucional, portadora de Esclerose Tuberosa, ainda sem informações
acerca dos procedimentos efetivados pelo executivo municipal. O Sr. Marcelo Moreira,
Presidente, pontuou a importância da premiação e reconhece a distância que o
Município ainda está do ideal de proteção aos direitos de crianças e adolescentes,
mas que, em relação ao restante dos municípios e metrópoles, BH apresenta o desejo
de acertar. Reconhece que as relações são tensionadas, mas que devemos olhar para
o que temos de potencial e não só pelo que nos falta, mesmo porque a realidade é
muito dura. Sr. Ananias reforçou a necessidade de os conselheiros governamentais
apresentarem as demandas de suas respectivas secretarias ao plenário. Após as
intervenções e esclarecimentos, a Sra. Macaé apresentou a proposta para que a pauta
retorne em janeiro. Em seguida, a Sra. Haydee agradece as contribuições e
participação da plenária. Segue-se o intervalo para lanche de 20 minutos. Às 16h20

minutos o plenário retorna. 5º PONTO DE PAUTA: Posse dos Novos Conselheiros de
Direitos - Mandato 2018-2021. O Sr. Marcelo Moreira alertou para a necessária
recomposição da Secretaria Executiva do CMDCA, com técnicos e estagiários e deu
início aos procedimentos para a Posse dos novos Conselheiros de Direitos para o
exercício 2018-2021. Destacou a atuação dos membros da mesa diretora, explanando
as entregas efetivadas por sua gestão. Em seguida, agradeceu a participação da
Mesa Diretora e passou a palavra para as Conselheiras Andréa Passos e Eleusa. Em
agradecimento ao plenário, Andréa Passos pediu a palavra e destacou os
conhecimentos adquiridos no breve período em que atuou como Vice-presidente, em
especial aos membros da mesa diretora e aos servidores da secretaria executiva. A
conselheira Eleusa proferiu seus agradecimentos e passou a palavra para o
Presidente para a condução dos trabalhos. A Secretária Maíra Colares solicitou a
palavra e deu boas vindas aos novos conselheiros (as). Na sequência, os conselheiros
(as) foram empossados para o mandato 2018-2021. 6º PONTO DE PAUTA:
Apresentação dos candidatos à Mesa Diretora. Sr. Marcelo apresentou os indicados
do Executivo Municipal, a saber: Sra. Haydée Frota da Secretaria Municipal de
Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – SMASAC e a Sra. Paula
Cambraia da Secretaria Municipal de Educação – SMED. Foram indicadas também
das organizações da sociedade civil, a Sra. Fernanda Flaviana da Providens e a Sra.
Cleusa Pereira da Inspetoria São João Bosco. 7º PONTO DE PAUTA. Eleição da
Diretoria do CMDCA/BH. Por aclamação, foram eleitas a Sra. Haydée Frota da Cunha
como Presidente; a Sra. Fernanda Flaviana de Souza Martins como Vice-Presidente; a
Sra. Cleusa Pereira dos Santos como Secretária e a Sra. Paula Cambraia como
Tesoureira. Assim, concluímos 8ª sessão plenária extraordinária, às dezessete e trinta
e minutos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo
Horizonte, cuja relatoria foi efetuada pelo Presidente, Sr. Marcelo Moreira e pela VicePresidente Andrea Passos. Nada mais havendo a tratar, lavramos a presente ata que
deverá ser aprovada em sessão plenária para publicação no Diário Oficial do
Município – DOM.

