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Poder Executivo 
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ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE MARÇO DE 2018 

 

Aos 26( vinte e seis) dias do mês de março de 2018, às 14h, no auditório da Casa dos 

Conselhos, localizada na Rua Estrela do Sul, 156, Santa Teresa realizou-se a primeira 

Plenária extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA/BH. O quorum foi confirmado com a presença de 15 (quinze) 

Conselheiros de Direitos, conforme lista de presença. Justificaram ausência as 

seguintes Conselheiras de Direitos: Andrea Francisca dos Passos (Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania-SMASAC), Ana 

Paula Siqueira (Secretaria Municipal de Governo) e Ana Paula Simões Hilário 

(Secretaria Municipal de Educação). Abrindo os trabalhos com cordiais boas vindas, o 

Sr. Presidente Marcelo Moreira de Oliveira presenta à Plenária a pauta do dia na 

seguinte ordem: I - apresentação e aprovação dos Planos de Trabalho das Comissões 

Temáticas; Plano de Ação e Aplicação 2018 do CMDCA; II - Apresentação e 

aprovação dos Planos de Trabalho de 10 (dez) Organizações da Sociedade Civil 

selecionadas no Chamamento Público – Edital nº 002/2017 que se seguem: 

Comunidade Missionária de Villaregia – CMV/Centro de Acolhida Betânia, Projeto: 

Descobrir; Terra da Sobriedade, Projeto: Sementes da Terra; Associação Querubins, 

Projeto: Artes Integradas Querubins; Associação Imagem Comunitária, Projeto: 

Cidadania Criativa: ações em rede pelo desenvolvimento integral da criança e do 

adolescente em situação de risco social; Obras Educativas Jardim Felicidade, Projeto: 

Adolescente e Família: uma relação de afeto e amizade; Inspetoria São João Bosco, 

Projeto: Música que une, sonhos que se encontram; Associação Junior Achievement 

Minas Gerais, Projeto: Conectando com o Amanhã; Lar Dos Meninos Dom Orione, 

Projeto: Água é vida, saúde e energia; Associação Mineira de Reabilitação – AMR, 

Projeto: Saúde Inclusiva e Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana, 

Projeto: Programa Comunidade Viva – Fase 4; III - encaminhamentos e outras 



proposições na forma regimental. A pauta foi aprovada por 15 (quinze) votos 

favoráveis. O Conselheiro Petter de Figueiredo Gontijo, coordenador da Comissão de 

Registro de Entidades, Inscrição e Reavaliação de Programas – CREIRP inicia sua 

fala, justificando da impossibilidade de apresentação do Plano de Trabalho da 

CREIRP, devido à grande demanda de trabalhos dos membros da referida Comissão 

em suas respectivas Secretarias e Organizações da Sociedade Civil. Informa também 

que a conselheira Ana Paula da SMED manifestou o interesse do seu desligamento da 

citada Comissão, em função do trabalho, optando por permanecer somente nas 

atividades da Diretoria, assim como, a Conselheira Maria Aparecida Ribeiro Amorim 

da Fundação CDL- BH, que deixou de participar da CREIRP por 03 (três) meses em 

função do seu trabalho na referida entidade. Em seguida, apresenta um breve mapa 

com os dados da tramitação dos processos de registro/renovação; inscrição e 

reavaliação de programas, informando que a CREIRP possui atualmente 56 

processos, sendo destes, 11% aguardam parecer técnico; 12% aguardam resolução 

de pendências jurídicas; 27%, aguardam parecer da Secretaria Temática; 27%, 

aguardam reunião da CREIRP; 8%, aguardam visita da Comissão; 7%, aguardam 

parecer final da CREIRP e 4% aguardam deliberação da Diretora. Petter assume o 

compromisso de apresentar os pareceres que estão finalizados na próxima plenária e 

reforça a necessidade de recomposição governamental da Comissão para o bom 

andamento dos trabalhos. Marcelo Moreira informa que a Secretária Maira Colares 

esteve presente na última plenária, informando a situação da recomposição da 

Secretaria Executiva e que o CMDCA estará presente em uma reunião com os 

Secretários Municipais no próximo dia 04 de abril com o objetivo de buscar formas de 

potencializar às ações do Conselho, no que se refere a programas escritos, recursos 

deliberados e a participação dos conselheiros. O presidente informa que o conselho 

agendará também uma reunião com os representantes legais das organizações da 

sociedade civil, já que neste ano, o CMDCA/BH está com importantes prioridades, 

como por exemplo, Conferência Municipal, editais, Processo de Escolha Sociedade 

Civil, Processo de Escolha Conselheiros Tutelares, dentre outros. Em seguida, a 

coordenadora da Comissão de Fundo, Orçamento e Recursos Públicos, a Sra. Eleusa 

apresenta a avaliação da referida comissão de 2017, apresentando dados gerais do 

trabalho. Relata que foram realizadas 41 (quarenta e uma) reuniões, analisaram 

diversas emissões de Autorização para Captação de Recurso, realizaram um encontro 

com Entidades que captaram recursos, monitoraram projetos, dentre outras ações. A 

coordenadora informa que foi realizada também uma readequação do PPAG 2017 e a 

proposição da LOA 2018 (Fundo Municipal CMDCA). A Sra. Eleusa relata que não foi 

possível realizar a avaliação e consequentemente a prestação de contas do Fundo 



Municipal do 2º e 3º quadrimestre devido a ausência de um técnico para auxiliar a 

Comissão. Disse também não foi possível realizar o acompanhamento e avaliação do 

orçamento e esta atividade será retomada em 2018. A Sra. Eleusa informa que foi 

realizada a elaboração da minuta nº 147/2017, revogando resolução 80. A conselheira 

apresenta o Plano Anual de Trabalho da CFORP para 2018 que foi aprovado por 15 

(quinze) votos favoráveis. Marcelo Moreira ressalta que não foi possível a 

apresentação do plano anual de trabalho desenvolvido pela Comissão de Medidas 

Socioeducativas, mas que o Plano de Aplicação que será apresentado a seguir 

contemplará as ações da referida comissão. O Sr. Presidente destaca que em 2018 o 

CMDCA criará a Comissão de Monitoramento e Avaliação, conforme determina o 

Marco Regulatório e que o Regimento Interno do CMDCA/BH deverá ser alterado, 

principalmente no que tange as Comissões Temáticas. Em seguida, o conselheiro Luiz 

Carlos inicia a apresentação do trabalho da Comissão de Seleção referente ao Edital 

de Chamamento Público nº 01/2017. Informa que a Comissão de Seleção executou o 

trabalho em 02 (duas) etapas, sendo a primeira, a fase de análise das propostas e a 

segunda fase, a análise dos planos de trabalho. Foram analisados 12 planos de 

trabalho, mas somente 10 (dez) foram aprovados pela Comissão, pois as demais 

estavam com pendências no registro do CMDCA/BH. O Sr. Marcelo Moreira informa 

da intenção de realizar em parceria com a AIC um curso de capacitação sobre 

projetos, como os realizados anteriormente, para instrumentalizar as entidades para 

facilitar a elaboração, inclusive o monitoramento dos projetos. A conselheira Fabiola 

pontua sobre a importância das organizações da sociedade civil trabalharem o 

conceito da “promoção da infância”, com o intuito de obterem maior significado nas 

execuções dos projetos. O coordenador da Comissão de Seleção, o Sr. Luiz Inicia a 

apresentação dos seguintes planos de trabalho Comunidade Missionária de Villaregia 

– CMV/Centro de Acolhida Betânia: Nome do Projeto: Descobrir; Terra da Sobriedade: 

Nome do Projeto: Sementes da Terra; Associação Querubins: Nome do Projeto: Artes 

Integradas Querubins; Associação Imagem Comunitária: Nome do Projeto: Cidadania 

Criativa: Ações em rede pelo desenvolvimento integral da criança e do adolescente em 

situação de risco social; Obras Educativas Jardim Felicidade: Nome do Projeto: 

Adolescente e Família: uma relação de afeto e amizade; Inspetoria São João Bosco: 

Nome do Projeto: Música que une, sonhos que se encontram; Associação Junior 

Achievement Minas Gerais: Nome do Projeto: Conectando com o Amanhã; Lar dos 

Meninos Dom Orione: Nome do Projeto: Água é vida, saúde e energia; Associação 

Mineira de Reabilitação – AMR : Nome do Projeto: Saúde Inclusiva; Cooperação Para 

O Desenvolvimento E Morada Humana: Nome do Projeto: Programa Comunidade Viva 

– Fase 4. Todos os planos de trabalho apresentados, foram aprovados por 15 (quinze) 



votos favoráveis. O presidente, Sr. Marcelo inicia a apresentação do Plano de Ação e 

Aplicação para o exercício 2018. Foi apresentada pela plenária a sugestão de 

alteração de texto no Plano apresentado. A redação da proposta foi lida: Promoção de 

ações e defesa e promoção dos direitos humanos e cidadania da população LGBT 

com foco na criança e adolescente. São duas as propostas: população infanto juvenil 

LGBT, população LGBT, com foco no universo infanto juvenil. Decidiu-se ficar apenas 

a segunda proposta. O presidente Marcelo propõe chamar a coordenadoria LGBT para 

o processo de construção e o Conselheiro Marcelo Derussi acresce que Conselho 

Municipal de Politicas sobre Drogas também pode colaborar em muito com esse 

processo. O Plano de Ação e do Plano de aplicação foi aprovado com 15 (quinze) 

votos favoráveis. Como última pauta do encontro a Sra. Elvira Mirian Veloso de Mello 

Cosendey representante do FECTIPA -Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho 

Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador apresenta breve histórico sobre a 

politica de Aprendizagem no Brasil com inicio em 1943 e com alterações significativas 

em 2000, alterando alguns artigos permitindo que também as entidades sem fins 

lucrativos passassem a ministrar a aprendizagem e ampliando a tipificação dos cargos 

abrangidos, caracterizada pela classificação brasileira de ocupações. Relata também 

que os fóruns estaduais conseguiram paralisar itens da reforma trabalhista que seriam 

prejudiciais a essa politica e estão atentos à reforma rural em andamento para que 

ações prejudiciais a mesma medida não ocorram. Relata dificuldades em negociações 

no acordo coletivo com a Confederação Nacional das Industrias/SESI Minas que se 

articula com o sindicato patronal que redução do numero de vagas e conclama aos 

conselheiros que por meio de um grupo de WhatsApp que será disponibilizado pelo 

CMDCA e participem dessa grande mobilização a favor da Aprendizagem e encerra 

sua fala. Encerrando o encontro, a Sra. Regina Helena solicita que se registre em ata 

a realização da Conferência Livre, que será realizada no dia 17 de abril no CRJ/BH. 

Eu, Marcelo Antonio Derussi, secretariei interinamente esta reunião e lavrei a presente 

ata, que deverá ser encaminhada aos Conselheiros de Direitos, aprovada em sessão 

plenária e publicada no Diário Oficial do Município – DOM. 


