
Ata  da  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente-
CMDCA de Pará de Minas, realizada dia 02 de março de 2021, na sala de reuniões da Casa do
Conselhos, situada á Rua Doutor Cândido, 26, centro, Pará de Minas. Justificou ausência: Laura
Cristina Castro ( APAE), e Alex Batista ( Cultura). A presidente Cíntia iniciou a reunião com a
leitura da Ata referente à reunião extraordinária da Comissão de Acompanhamento e Assessoria ao
Conselho Tutelar  para tratar sobre as condutas do Conselheiro Tutelar Gabriel dos Santos. Em
seguida Cíntia explicou que a comissão está aguardando a chegada do detalhamento da conta do
celular do Conselho Tutelar para tomar as devidas providências. Na oportunidade a atual presidente
do Conselho Tutelar, Érika Emília, informou que o Secretário de Assistência e Desenvolvimento
Social,  Flávio Medina,  havia  informado na última sexta-feira  (26/02/21)  que  já  estava com tal
documento em mãos. Posteriormente,  Cíntia realizou a leitura da ata sobre a última reunião do
CMDCA (02/02/2021),  a  qual  foi  aprovada  e  assinada  por  todos.  A respeito  de  alguns  pontos
tratados na reunião anterior: foi reenviado à Procuradoria Municipal no dia 03/02/2021 a solicitação
para  revisão  do  artigo  do  regimento  interno do Conselho Tutelar  que  trata  sobre  o  horário  de
trabalho, plantão e folga dos conselheiros. Todavia até a data desta reunião o CMDCA não obteve
resposta. Sendo assim, a presidente Cíntia e a secretária Laudelina propuseram a ir pessoalmente até
a Procuradoria após o encerramento desta reunião. A Secretaria Municipal de Esporte repassou o
nome do novo representante, conselheiro suplente, trata-se do Sr. Márcio Glay Martins Reis. Em
seguida, Cíntia repassou as informações acerca do plano de capacitação que acontecerá para todos
os Conselhos registrados no município. A capacitação para o CMDCA ficou agendada para o dia
11/03/2021 às 07:30 na Escola Municipal de Música Geraldo Martins. Sobre o recurso do programa
“Amigo de Valor” do Banco Santander, este será o terceiro e último ano que o Patronato será o
contemplado com a doação. Como especificado pelo banco, 10% do valor deverá permanecer na
conta do FIA. Inicialmente o valor da doação era estipulado em duzentos mil reais, sendo que vinte
mil ficará na conta do FIA para dividir para as outras entidades. O valor total repassado, foi um
pouco acima do estipulado: R$264.849,27, será repassado ao Patronato R$244.849,72. A ata de
aprovação do CMDCA foi redigida e lida, tendo sido unanimemente aprovada e assinada por todos
os conselheiros. Antes do encerramento da reunião, a presidente do Conselho Tutelar, Érika, e a
conselheira  tutelar  Laís,  pediram  a  palavra  para  expressar  situação  de  desconforto  que  vem
acontecendo. As conselheiras tutelares pontuaram a ciência que têm no entendimento que para os
casos  que  necessitam  abrigamento,  há  necessidade  do  esgotamento  de  todas  as  articulações
possíveis, sendo o abrigamento a última e mais extrema das opções. Expuseram a dificuldade na
comunicação com a gestão do abrigo e pediram auxílio para que haja um convívio mais amigável
entre  os  profissionais  do  Abrigo  Casa  do  Caminho e  do  Conselho  Tutelar.  Érika  exemplificou
relatando a reunião que aconteceu com a coordenação do abrigo, a coordenação do CREAS e os
conselheiros tutelares, explicando que naquele momento se sentiu intimidada e recebeu inclusive
palavras  e  entonações  com  teor  agressivo.  Nayara  sugeriu  que  seja  realizada  uma  reunião
juntamente aos representantes do abrigo e se possível um representante do juiz da vara infância e
juventude.  Na  reunião  seria  possível  discutir  estratégias  para  os  casos  complicados  e  também
esclarecer o fluxo para o acolhimento de crianças e adolescentes. Laudelina propôs aproveitarmos a
data da capacitação do CMDCA para que em seguida seja feita essa conversa com a participação
dos gestores do serviço de acolhimento tendo o objetivo de fortalecer os vínculos e aproximar o
diálogo entre os todos; aprovado por todos os presentes. Nada mais a tratar eu Nayara Muniz, lavrei
a presente Ata, que será lida e se aprovada será assinada por todos os presentes.   


