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Ata1 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

2

Adolescente - CMDCA, reunido no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e

3

quatorze, na Casa da Cidadania, situada à Praça Raul Soares, s/n, Centro,

4

Montes Claros, Minas Gerais. A reunião foi presidida2 por Edenilson Durães de

5

Oliveira. Estavam presentes o vice-presidente Everaldo Ramos de Oliveira, a

6

tesoureira Andrezza Cecília Procópio Souza, a secretária Fernanda Ariele da

7

Silva, os conselheiros titulares Larissa Lopes Garcia Giroldo Venturin, Felipe

8

Soares Amaral, Danielle Lacerda Fernandes, Haydée Cristina Neves Vieira; os

9

conselheiros suplentes Luciana Brant de Albuquerque e Maria Nazareth Pereira

10

Rodrigues e a assistente social Elza Mayra Lima Porto. Estiveram presentes

11

seis visitantes; dentre eles destaca-se a presença da representante da

12

Unimontes/NEPISS, Adriana Medalha Perez, do sub-tenente do 55º Batalhão

13

de Infantaria, Cláudio José Pereira Reis e da representante do CSENSA, Laura

14

Francine Ribeiro Rocha. A reunião teve início às 8h45min, com uma oração

15

proferida por Edenilson Durães. Assuntos Tratados3: Correspondência ao

16

vereador André Ricardo; Correspondência da Promotoria; Plano Municipal de

17

Convivência Familiar e Comunitário; Plano de Ação e publicação de Edital FIA

18

2014; Recurso da Copasa para as entidades; Assuntos das comissões e

19

Assuntos Gerais. Correspondência ao vereador André Ricardo4: O vereador

20

André Ricardo encaminhou uma correspondência para o CMDCA solicitando

21

informações sobre o FIA. O Conselho formalizou uma carta em resposta à

22

solicitação do vereador, contendo os dados do FMDCA, a legislação que

23

assegura a gestão e repasse de recursos do FIA e as informações sobre a

24

liberação de edital de captação de recursos para o ano de dois mil e quatorze.

25

A carta foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes. Correspondência da

26

Promotoria5: o promotor José Aparecido Gomes Rodrigues encaminhou para o

27

CMDCA um documento com sugestões de estratégias para o aprimoramento

28

da atuação do Conselho. O documento que já havia sido enviado por e-mail
1
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29

aos conselheiros foi apresentado. Plano Municipal de Convivência Familiar e

30

Comunitário6: O Plano foi aprovado por unanimidade. Plano de Ação e

31

publicação de Edital FIA 20147: A comissão elaborará o Plano de Ação e o

32

mesmo será apresentado e submetido à aprovação em reunião extraordinária,

33

a realizar-se no dia dezenove de março de dois e mil e quatorze. Com a

34

aprovação do Plano de Ação, o Edital FIA, referente ao ano de dois mil e

35

quatorze, será publicado. Recurso da Copasa para as entidades8: O CMDCA

36

aprovou o repasse de valores retidos indevidamente às entidades que não

37

receberam

38

Assuntos das comissões9: Comissão de Projetos: A comissão de Projetos

39

realizou leitura da ata da reunião do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e

40

quatorze, onde foi solicitado às entidades que tiveram projetos aprovados pelo

41

Edital do Itaú Social e Fundação Banco do Brasil a apresentação de

42

orçamentos e documentação para celebração de convênio. O CMDCA aprovou

43

que os recursos deverão ser liberados após sanadas as pendências que serão

44

comunicadas às entidades por e-mail. Comissão de Apoio ao Conselho

45

Tutelar: Foi aprovado o adiamento de uma semana das datas do Processo de

46

Eleição para conselheiros tutelares suplentes em decorrência da realização do

47

Concurso para professores da Unimontes. Assuntos Gerais10: Eleição: Foi

48

comunicada que a eleição do Conselho acontecerá na próxima reunião

49

ordinária, prevista para o dia vinte e seis de março de dois mil e quatorze. Foi

50

sugerida a proposição para os eleitos da realização de uma reunião de

51

transição de mandato para compartilhamento de experiências, sendo sugerido

52

o convite à Adriana Medalha para coordenar esta reunião, considerando a

53

experiência da mesma na transição de mandato na cidade do Rio de Janeiro.

54

Apresentação do Projeto Programa Força no Esporte - PROFESP: O sub-

55

tenente Reis apresentou o trabalho realizado pelo Projeto, executado no

56

Exército, apontando os desafios enfrentados, sobretudo, com a falta de

57

transporte. A conselheira Haydée, representante da Secretaria Municipal de
6

integralmente

os
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aprovados.

58

Educação, se prontificou a encaminhar a demanda para a sua secretaria.

59

Prestação de Contas da Fundação Fé e Alegria: Foi apresentado ao

60

Conselho a situação da prestação de contas da Fundação Fé e Alegria,

61

referente ao projeto “É possível realizar sonhos”, do ano de dois e mil e doze, a

62

qual está classificada como reprovada por ausência de documentação que

63

comprova a aprovação de um remanejamento solicitado ao CMDCA pela

64

entidade no mês de outubro de dois e mil doze. Foi aprovado pelos

65

conselheiros presentes que o remanejamento, no valor de R$ 2.991,00 (Dois

66

mil, novecentos e noventa e um reais), referente a saldo disponível após

67

realização das ações previstas no plano de ação do projeto, aconteceu dentro

68

das condições legais e a irregularidade apontada foi solucionada. Informes:

69

Foi comunicado que a Câmara de vereadores aprovou um projeto, denominado

70

Família Acolhedora, na modalidade de guarda subsidiada e que os kits

71

disponibilizados para o Conselho Tutelar serão liberados até no dia vinte e oito

72

de fevereiro de mil e quatorze, pois estão aguardando processo de patrimônio.

73

Não havendo mais nada para ser tratado, encerrou-se11 a presente, às

74

11h20min, com oração e agradecimento. E eu, Fernanda Ariele da Silva,

75

secretária do CMDCA, lavrei e assino a presente ata juntamente com os

76

demais conselheiros presentes, após ter sido a mesma lida e aprovada.

77

Presidente: Edenilson Durães de Oliveira ______________________________
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Encerramento.

