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Ata nº 07/2019 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

Data: 09/05/2019 
Horário:  

8h 30min 

Local: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Rio 

Doce - SMASH 

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Habitação de Rio Doce (SMASH), localizada à Rua Coronel Luiz Torres, nº 112, Centro, Rio Doce, MG, 
reuniram-se os membros do CMDCA em reunião ordinária com a seguinte pauta: 
 

1) Retomada dos encaminhamentos realizados na reunião extraordinária do CMDCA realizada no 
dia 04 de abril de 2019. 

 
Iniciando a reunião, a presidente do CMDCA, pediu informações sobre a solicitação do CMDCA em se 
reelaborar o termo de uso/responsabilidade do Espaço Múltiplo Uso. A servidora Marlene Silva informou aos 
presentes que já encaminhou o termo para a Procuradoria Municipal, onde a procuradoria já se encontra 
analisando o referido termo para análise do mesmo e, tomada e realização das alterações cabíveis. Por fim, ficou 
acordado que quando o novo termo de uso do Múltiplo Uso  estiver pronto, será encaminhado ao CMDCA, 
para apreciação e eventuais colaborações do CMDCA. 
 
Novamente em relação a atuação do Conselho Tutelar em festas e eventos particulares o CT informou que a 
atuação do Conselho Tutelar nesses eventos, se dá mediante “provocação” do mesmo, ou seja, mediante 
chamadas e solicitações. 
 

2) Retificação do Edital do II Processo de Escolha Unificado para Conselheiro Tutelar 
(Quadriênio 2020 – 2023) 
 

Leonardo informou aos presentes que no Edital do II Processo de Escolha Unifica, existe um erro de digitação 
no item 7.5.1 onde consta: “ 7.5.1 A votação ocorrerá no dia 06 de outubro de 2018 das 8 horas  às 15 horas....”. 
Leonardo expôs que o correto é “2019” onde se lê 2018. 
 
Tão logo, o CMDCA deliberou a favor de retificar o referido edital onde o item 7.5.1 passará a vigorar com a 
seguinte redação: “7.5.1 A votação ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019 das 8 horas  às 15 horas na 
Escola Municipal Coronel João José de Rio Doce, MG”. 

 
3) Palavra Aberta 

 
A presidente do CMDCA solicitou informações sobre o programa cidadão mirim. A coordenadora do CRAS 

expôs que participam atualmente cerca de 70 crianças e adolescente, encontra-se em processo de elaboração o 

uniforme dos  participantes. Silvana informou ainda que planeja-se confeccionar uma carteirinha própria para os 

participantes do cidadão mirim. Outro ponto exposto por Silvana foi a possibilidade de se agendar uma visita 

dos CDM´s (Cidadãos Mirins) ao Corpo de Bombeiros, Fórum e PM, para que os mesmos possam conhecer 

estas instituições. Silvana expôs sobre a situação que alguns CDM´s saem de casa com destino aos encontros do 

cidadão mirim, porém, não adentram no espaço do múltiplo uso, ficam do lado externo “rodeando” (sic), sem 

participarem das atividades. 

 

A presidente do CMDCA indagou ao CT sobre a campanha do dia “18 de maio – contra a violência sexual”, se 

já possuem algum material disponibilizado ou recebido. O CT informou que ainda não recebeu material de 

órgãos  sobre a campanha do “18 de maio”, mas existem no CT alguns materiais referentes à campanha do “18 
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de maio” (banner, panfletos e adesivos para carro). Em relação à campanha do “18 de maio” o CT informou 

que planeja realizar visitas às escolas do município para tratar dessa temática com a comunidade estudantil. 

Sobre outras ações do “18 de maio”, o CT irá discutir internamente possíveis ações para realizar no dia “18 de 

maio” com a totalidade dos integrantes do CT. O CT informou que posteriormente, informará as ações que 

realizará. 

 

A próxima reunião de caráter ordinário do CMDCA realizar-se-á no dia 04 de julho de 2019, às 8h e 30min na 

sede da Secretaria Municipal de Asssitência Social e Habitação. Não havendo nada mais a tratar, a presidente do 

CMDCA Vânia Mara Pereira Martins Silva deu por encerrada a reunião, e eu, Leonardo Reis Muniz, secretário 

executivo do CMDCA lavrei a presente ata, que será lida, e se aprovada, segue assinada por mim e pelos demais 

presentes. Rio Doce, 09 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


