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

ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 22 DE JANEIRO DE 2018

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, no auditório da Casa
dos Conselhos, situado à Rua Estrela do Sul, 156, bairro Santa Tereza/BH, foi
realizada a primeira sessão plenária ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA/BH. O presidente do CMDCA, Sr. Marcelo
Moreira de Oliveira, a Vice-Presidente, Sra. Andrea Passos, e a Sra. Eleusa Veiga
compuseram a mesa para início da primeira Sessão Ordinária. A secretária, Sra. Ana
Paula Simões Hilário, justificou ausência por motivo de trabalho. Após os informes, foi
registrado o quórum de 13 (treze) conselheiros (as) presentes, sendo 06 (seis)
conselheiros (as) governamentais e 07 (sete) conselheiros (as) da sociedade civil. Na
sequência, leu-se a proposta de pauta para a sessão plenária com alteração. Votação
13 (treze) votos favoráveis. 1º Ponto de Pauta: Apresentação dos MAPAS do PPAC
Políticas Sociais e OCA. A conselheira de direito e articuladora do PPAC, Sra. Maria
Thereza apresentou os mapas “Políticas Sociais – Promoção de Vidas Saudáveis –
MAPAS 2017” e Denise Barcellos, diretora da Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão (SMPOG) apresentou sobre o Orçamento Criança e Adolescente
– OCA. O conselheiro de direito Petter, coordenador da Comissão de Registro de
Entidades, Inscrição e Reavaliação de Programas – CREIRP solicitou apoio a equipe
do PPAC quanto a recomposição da Secretaria Executiva do CMDCA/BH. Em
resposta a solicitação do Sr. Petter, Sra. Maria Thereza informou que a gestão está
atenta a essa questão, e acrescentou que a temática da criança e do adolescente é
prioridade para o Município de Belo Horizonte. Colocado em votação a validação dos
MAPAS, o mesmo obteve 13 (treze) votos favoráveis. 2º Ponto de Pauta:
apresentação e aprovação de proposta de resolução que dispõe sobre a convocação
da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de
Belo Horizonte. Ao final da leitura realizada pelo Sr. Marcelo Moreira, a minuta foi
submetida à aprovação em seu conjunto, sendo aprovada com 13 (treze) votos

favoráveis. Apresentação dos resultados da execução do Plano Anual de Trabalho das
Comissões temáticas do CMDCA/BH relativo ao exercício 2017. 3º Ponto de Pauta:
apresentação dos resultados da execução do Plano Anual de Trabalho das Comissões
Temáticas do CMDCA/BH relativo ao exercício 2017 e apresentação e aprovação do
Plano Anual de trabalho das Comissões temáticas do CMDCA/BH para o exercício de
2018. Foi apresentado os planos de trabalho da Comissão de Medidas de Proteção;
da Comissão de Registro de Entidades, Inscrição e Reavaliação de Programas –
CREIRP e da Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Conselheiros Tutelares
– CAACTS, pelos conselheiros (as), a Sra. Rita Ana, o Sr. Petter e a Sra. Larissa,
respectivamente. As outras comissões apresentarão os referidos planos de trabalho
na próxima sessão plenária. No final da plenária, a Sra. Eleusa sugeriu que o
CMDCA/BH encaminhe ofício solicitando a recomposição da Secretaria Executiva à
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania –
SMASAC e ao Ministério Público. Assim, concluímos a 1ª sessão plenária ordinária de
2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo
Horizonte, cuja relatoria foi efetuada pelo Presidente Marcelo Moreira e pela VicePresidente Andrea Passos, em face da ausência justificada da Secretária do
CMDCA/BH. Às dezoito horas, o Presidente Marcelo Moreira agradeceu a todos e
encerrou a 1ª sessão plenária ordinária. Nada mais havendo a tratar, lavramos a
presente ata que deverá ser aprovada em sessão plenária para publicação no Diário
Oficial do Município - DOM.

