
Ata da Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de
Pará de Minas, realizada dia 04 de maio de 2021, na sala de reuniões da Casa do Conselhos, situada
á Rua Doutor Cândido, 26, centro, Pará de Minas. A presidente Cíntia iniciou a reunião com uma
oração. Em seguida agradeceu a presença de todos e também a primeira participação de Simone da
OAB e de Silvana da Rede Cidadã, dando as boas vindas. Cíntia leu a Ata da reunião extraordinária
realizada no dia 12/04/2021 ( online Google Meet conforme Link registrado em Ata) para a votação
e escolha do projeto que seria apresentado ao Programa Amigo de Valor do Banco Santander. Aline,
do Instituto Padre Libério, fez alguns apontamentos demonstrando seu descontentamento. Relatou
que foi estipulado um horário para a entrega do projeto na Casa dos Conselhos,  o qual só foi
cumprido pelo Instituto Padre Libério. Laudelina explicou que o horário de 15 horas para entregar o
projeto justificava-se devido ao fechamento da Casa dos Conselhos às 16 horas.  Aline também
apontou que no grupo do whatsaap houve intenção preliminar de votos. Laura (APAE) explicou que
isso  não  ocorreu,  visto  que  até  aquele  momento  nenhuma  outra  instituição  havia  apresentado
intenção  na  participação  em concorrer  ao  Programa,  sendo assim a  comunicação  no  grupo  de
whatsaap tratava da concordância para que o Patronato concorresse novamente, todavia com um
novo projeto. Walace (APAE) esclareceu que no dia da apresentação, o Projeto do Instituto Padre
Libério continha grande parte para fins de manutenção e que isso comprometeria a aprovação do
mesmo pelo Santander, visto que não cabia em edital. Justificando, assim, o voto da APAE para o
projeto do Patronato. Cíntia frisou que foi a primeira vez em que dois projetos se inscreveram para
concorrer ao Programa e sugeriu que o CMDCA pense junto para que seja melhor alinhada as
questões  envolvendo  essa  situação.  Nayara  pontuou  necessidade  de  melhor  atenção  à  questão
relacionada ao horário e prazo, visto que uma vez definidos devem ser cumpridos igualitariamente
entre os concorrentes. Aline apontou que não sentiu transparência e justiça. Pediu que o CMDCA
também esclarecesse a quem o Instituto deve se reportar e qual a função de cada um dentro deste
Conselho. Posteriormente Cíntia apresentou a ata da reunião com a Comissão do Conselho Tutelar
informando  sobre  a  advertência  do  Conselheiro  Tutelar  Gabriel.  Também  informou  sobre  a
regularidade do regimento interno do Conselho Tutelar no que diz respeito a escala de trabalho e
folga dos conselheiros, ficando assim, o regimento interno aprovado pelo CMDCA – Resolução
01/2021. Cíntia explicou sobre correspondência recebida pelo Projeto de Brumadinho solicitando os
nomes e os contatos dos conselheiros do CMDCA, estando todos de acordo. Também apresentou
ofício recebido do Conselho Tutelar sobre a onda roxa e os ofícios recebidos do Instituto Padre
Libério.  Em  seguida  Cíntia  leu  o  ofício  do  Padre  Roberto,  do  Patronato,  solicitando  seu
remanejamento e sugerindo que a Assistente Social Alcione, ocupe seu lugar. O CMDCA decidiu
por  enviar  um  pedido  ao  Padre  Roberto  para  que  Cíntia  continue  no  cargo  e  mostrando  a
importância de sua atuação no CMDCA. Posteriormente, Simone destacou a relevância em ter um
representante da OAB no CMDCA. Laudelina explicou sobre como compõe o conselho ( paritário);
tendo a possibilidade de ser alterada a lei,  para isso será necessário encaminhar á Procuradoria
elaborar  o  projeto  de lei,  apresentação na  Câmara  dos  Vereadores  para  aprovação.  Ao final  da
reunião, Silvana fez uma breve exposição sobre a Rede Cidadã e demonstrou sua disponibilidade
para atender as demandas pertinentes do Programa Jovem Aprendiz. Findando-se a pauta da reunião
e nada  mais  a  tratar  eu Nayara Muniz,  lavro a  presente Ata,  que será lida e  se  aprovada será
assinada por todos os presentes. 


