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Marcelo Moreira de Oliveira – Relações Públicas
Iniciei minha trajetória na área social com o serviço de acompanhamento a
egressos de centro de internação pela Instituição Marista entre os anos de
2004 à 2007. De 2008 à 2019 atuei no CEDUC Virgilio Resi com Qualificação
Profissional e Geração de Renda de Adolescentes com ênfase no Programa
de Aprendizagem, durante este período também representei a instituição

no Conselho Municipal de Belo Horizonte – CMDCA/BH - por cinco anos
sendo os últimos três anos na função de presidente (gestão 2016/2018).
Atualmente trabalho na empresa COGITARE - Consultoria, Assessoria e
Treinamento na área de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

“Somos mais pais (e mães)
de nosso futuro, do que
filhos(as) de nosso passado.”
Miguel Unomuno – Poeta espanhol

"É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de

colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão."
Artigo 227
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

São diretrizes da política de atendimento:
(...) II - criação de conselhos municipais,
estaduais e nacional dos direitos da criança e do
adolescente, órgãos deliberativos e controladores
das ações em todos os níveis, assegurada a
participação popular paritária por meio de
organizações representativas, segundo leis
federal, estaduais e municipais; (...)
(...) IV - manutenção de fundos nacional,
estaduais e municipais vinculados aos respectivos
conselhos dos direitos da criança e do
adolescente;(...)

Art. 88
LEI FEDERAL 8.069/1990
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O CMDCA/BH é um órgão paritário, deliberativo, articulador e controlador da política
de atendimento, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e
gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo como
objetivo garantir a efetivação dos direitos do público infantojuvenil.

É composto por vinte conselheiros titulares,
sendo dez representantes governamentais e
dez representantes da sociedade civil e vinte
suplentes sendo a mesma organização.

Foi instituído pela lei municipal nº 5969 de 30 de setembro de 1991.

Identidade
Institucional

MISSÃO
Garantir a efetiva
aplicação e a excelência
da política pública para
criança e adolescente.

VISÃO
Ser protagonista nas
relações intersetoriais da
rede de promoção, defesa e
proteção dos direitos de
crianças e adolescentes de
Belo Horizonte.

VALORES
Controle Social;
Participação Democrática;
Transparência;
Compromisso;
Equidade;
Eficiência;
Trabalho em Rede;
Autonomia;
Ética;

Alguns Mitos e Verdades sobre o papel dx
Conselheirx de Direitos
Disponibilizar, o mínimo, 20% (vinte por cento) de suas horas de trabalho
semanais para as atividades do CMDCA.

Garantir facilidade para a Organização da Sociedade Civil – OSC- ou Órgão
Governamental – OGOV - tenha acesso a recursos do FIA.
Ter uma atividade que possa estar responsável uma vez que não tem o perfil
para as atividades da OSC ou OGOV.
Aumentar a empregabilidade apenas por estar Conselheirx de Direitos.
Contribuir com a melhoria da efetividade (impacto) das políticas públicas
para crianças e adolescentes no município.

Palavras – chave da gestão 2016 - 2018
INSTRUMENTALIZAR
ORGANIZAR

•
•
•
•
•
•

Grupos de Trabalho: (Ex: Lei 13.019, Conferência, Captação de Recursos, Processo de Escolha CT’s)
Organização Interna (Reorganização das comissões, institucionalização dos processos)
Acompanhamento e Avaliação dos planos e instrumentos PPAG, PPAC, PMIA, OCA, MAPAS
Elaboração do Plano Decenal Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes
Resoluções: (FMDCA/MROSC, Apadrinhamento Afetivo, Regimento Interno, Conselho Tutelar)
Publicação de Editais em 2017 e 2018: FMDCA e Processo de Escolha do Conselho Tutelar

ALINHAR COM O SGD
TRANSPARÊNCIA

• Reuniões com os atores para orientação e adequação dos procedimentos
• Articulação com o gestor municipal para alinhamento de fluxos
• Resoluções Conjuntas
• Gestão de conteúdo no Portal PBH e
DAR PUBLICIDADE
gestão compartilhada
A TODOS OS PÚBLICOS • Eventos para apresentação de resultados
Art. 260 I – ECA
e prospecção de parceiros (financeiro e
conhecimento)
VISIBILIDADE
• Participação ativa nos espaços de debate

Estrutura até
2018 - r. 110/14

DIRETORIA
(MESA DIRETORA)

CREIRP

CFORP

CMSE

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO

TÉCNICO

TÉCNICO

TÉCNICO

ASSISTENTES
ADMINISTRATIVOS

CAMIR

CAACTS

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO

TÉCNICO

TÉCNICO

CMP

ASSESSORIA
JURÍDICA

SECRETARIA EXECUTIVA

TÉCNICO

Estrutura
atual – r. 162/18

DIRETORIA
(mesa diretora)

CREIRP

Comissão de
Orçamento e
Finanças

Comissão de
Políticas Públicas
para Infância e
Adolescência

Comissão de
Seleção

Comissão de
Monitoramento
e Avaliação

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO

TÉCNICO

TÉCNICO

TÉCNICO

TÉCNICO

TÉCNICO

ASSISTENTES
ADMINISTRATIVOS

ASSESSORIA
JURÍDICA

SECRETARIA EXECUTIVA

CAACTS
COORDENAÇÃO

TÉCNICO

“O membro do conselho de direitos deverá dar
prioridade

ao

exercício

da

função

de

conselheiro em relação às outras funções que

exerçam no órgão ou entidade que representa em
obediência ao Princípio da Prioridade Absoluta
em favor da criança e do adolescente e ao

disposto no artigo 89 da Lei nº 8.069/1990.“

Desafios:
1. Aproximar os atores do SGD no monitoramento das deliberações da Conferência, PPAG, LDO,
LOA e planos municipais;
2. Elaborar o Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte.

“Se o

O trabalho dinâmico, integrado e interativo faz do SGD modelo para a efetivação
de políticas públicas de promoção, defesa e controle dos direitos de crianças e
mundo é adolescentes,
bom para
as crianças, o mundo é bom pra todo
respeitando as diversidades que existem em nosso País.

mundo”.

Alguns dos resultados da participação dxs Conselheirxs
Plenárias

2016

2017

2018

TOTAL

Ordinárias

12

12

12

36

Extraordinárias

04

09

08

21

2016

2017

2018

TOTAL

10

16

18

44

Resoluções
Publicadas

Alguns dos resultados da participação dxs Conselheirxs

Capacitações e eventos
Público

2016

2017

2018

TOTAL

Atores do SGD

3

7

7

19

Organizações da
Sociedade Civil

3

2

2

7

Conselhos
Tutelares

4

4

7

15

Eventos
realizados

7

9

16*

32

* Considerando a realização das Pré-Conferências Regionais e da 9ª Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte.

Programa ou Projeto???

PROJETO
PROGRAMA
PROJETO
PROJETO

PROJETO

Fluxo da Comissão de Registro e Inscrição de Programas - CREIRP
(Secretaria Executiva)

Notificações ao
solicitante (quando
necessário)

Parecer Técnico
emitido pela
Secretaria Municipal
(temática)

Deliberação do
parecer pela CREIRP

Análise da Mesa
Diretora

Deliberação na
plenária

Análise Preliminar
Técnica e Jurídica

Emissão do
certificado de registro
e/ou inscrição de
programa atualizado

Comunicação do
resultado à VIJ, MP e
CT’S

Desafios:
1. Aproximar o CMDCA/BH dos atores nos diversos territórios.
2. Manter a Secretaria Executiva estruturada e mobilizada.

Visitas da CREIRP
(se necessário)

Publicação no DOM

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
“Transformando
nosso Mundo: A
Agenda 2030 para
o Desenvolvimento
Sustentável."
Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, também busca fortalecer a paz
universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões,
incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.
Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/

FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Legislações:
• ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

• MROSC 13.019/2014
• RESOLUÇÃO CONANDA 137/2010

• DECRETO MUNICIPAL 16.746/2017
• RESOLUÇÃO CMDCA/BH Nº 147/2017

Acesso ao recursos do FMDCA
captação ou universalidade?
• Com a implementação do MROSC o acesso a recursos do FIA por parte das
Organizações da Sociedade Civil deve ser, via de regra, por chamamento público.
• Quarenta e duas OSC’s com o certificado de autorização para captação de recursos
financeiros por meio do 1º Chamamento Público a luz da MROSC e decreto municipal
16.746/2017, vigentes até 07/06/2019.

• Realização de três editais sendo um para Captação de Recursos (2017) e dois editais
para apoio financeiro (2018), com recursos oriundos da universalidade do FMDCA/BH,
no valor total de R$ 8.300.000,00 que beneficiarão trinta e seis projetos.

RECEITA ARRECADADA EM 2017: R$ 4,38 MI
RECEITA ARRECADADA EM 2018: R$ 8,42 MI

CERCA DE 92% DE CRESCIMENTO
POTENCIAL DE CAPTAÇÃO VIA
DESTINAÇÃO FISCAL DE BH:

R$ 204.000.000,00*
* www.fia.cnm.org.br

Desafios:
1.

Implementar o Plano para Captação de Recursos Financeiros.

2.

Aproximação do Conselho Regional de Contabilidade.

3.

Alteração no art. 260 do ECA: Destinação Fiscal com indicação de
projetos aprovados pelo Conselho.

Síntese do Plano de Aplicação FMDCA/BH 2019
Apoio financeiro a projetos: R$ 19.683.878,59
Cerca de 86% do saldo do FMDCA/BH

Outras ações (Campanhas, Diagnósticos, publicações, capacitações): R$ 2.870.194,97
Cerca de 14% do saldo do FMDCA/BH

Desafios:
1. Confirmar a redução do fluxo para os repasses financeiro a projetos,
apresentando uma nova informação sobre a execução do FMDCA/BH;
2. Incidir na execução do saldo do FMDCA, reduzindo o prazo para repasse de
recursos financeiros de onze para seis meses;

É fundamental diminuir a distância entre o que
se diz e o que se faz, de tal forma que, num
dado momento, a tua fala seja a tua prática.
Paulo Freire

É possível! Bora?
Obrigado!
mmo1998@gmail.com
31 99675 6350

