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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMDCA
Nº0122/2019, de 19/12/2019

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 09h00min, os

membros do CMDCA reuniram-se na Sala dos Conselhos, situada a Rua da Glória nº

132, 2º andar, Centro-Diamantina-MG, com as presenças dos conselheiros e

participantes registrados no livro de Registro B de presença do CMDCA na página 028.

O Sr.Luís iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e pedindo Deus sabedoria

e discernimento para todos os presentes. Em seguida verificou a existência de quórum

legal e colocando a ata 121 em discussão que foi aprovada pelos conselheiros

presentes.Em seguida passou-se a leitura do Parecer Final da Comissão de Seleção de

projetos de acordo com o Edital CMDCA 002/2019, que tem como objetivo apoiar

financeiramente projetos junto ao Fundo Municipal da Infância - FIA, para a realização

de AÇÕES que envolvem diretamente crianças, adolescentes e jovens e indiretamente

suas famílias e a sociedade. No parecer da Comissão foi relatado que os projetos
apresentados pelas entidades não governamentais teve a participação da entidadeAPAE
a de Diamantina, PROCAJ, SPI-VEM, SPI-AJIR, SPI-EPIL, CASA LAR, AMA-ME e os

projetos do governo municipal foram da Secretaria Municipal de Esportes, de Educação

e a SECTUR. Os conselheiros do CMDCA baseados no Parecer Favorável da Comissão

de Seleção APROVARAM:o Projeto da APAE de Diamantina inscrita sobre o número

CNPJ Nº20.204.400/0001-26, com a proposta “INCLUINDO REDE” no valor de R$

59.290,00 ( cinquenta e nove mil duzentos e noventa reais); o projeto do PROCAJ –

Projeto Caminhando Juntos CNPJ Nº 03.226.069/0001-26, “CRE E SER NO

JEQUITINHONHA” no valor de R$ 70.000,00 ( Setenta mil reais); o projeto da

Sociedade Protetora da Infância – SPI, através da Unidade - VEM – Vila Educacional de

Meninas, inscrita sobre o número CNPJ nº.20.081.774/0005-25, com a proposta

“CULTURA E LAZER: GARANTINDO OS DIREITOS DA CRIANÇAS E DOS

ADOLESCENTES” no valor de R$ 69.917,00( sessenta e nove mil e novecentos e

dezessete reais) para ser executado no município de Diamantina a partir do ano de 2020;

o projeto da Sociedade Protetora da Infância – SPI, através da unidade AJIR –
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AMAPARO A JUVENTUDE DE INSERÇÃO RÁPIDA, inscrita sobre o número CNPJ

nº.20.081.774/0004-44 , com a proposta “A ARTE DE VIVER NO SECULO XXI” no valor

de R$ 67.278,00( sessenta e sete mil e duzentos e setenta e oito reais); o projeto da

AMA-ME Associação dos Amigos e Moradores de Mendanha inscrita no CNPJ

Nº07.68.7441/0001-52, com a proposta “ESPORTES E LAZER: PRATICAS PARA A

CIDADANIA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES” no valor de R$

60.000,00 ( sessenta mil reais); o projeto da Associação Amigos da Casa Lar, inscrita

sobre o número CNPJ Nº 09.192.895/0001-88 com a proposta “FORTALECENDO E

GARANTINDO A PROTEÇÃO” no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais); o Projeto

da CARITAS ARQUIDIOCESANA de DIAMANTINA, inscrita CNPJ

Nº.02.993.302/0001-33, com a proposta “CARITAS: BUSCANDO NOSSA IDENTIDADE”

no valor de r$ 55.665,00 (cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais); o

projeto da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE com a

proposta I “REFAZENDO CAMINHOS e a proposta II FORMANDO CIDADÃOS

ATRAVÉS DO ESPORTE” ambos no valor total de R$69.998,00 ( sessenta e nove mil e

novecentos e noventa e oito reais); o projeto da SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, com a proposta I denominada “ Viva a Diferença e a proposta II

“Concurso JK de produção literária” ambos no valor total de R$ 62.300,00 ( sessenta e

dois mil e trezentos reais); o Projeto da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

TURISMO E PATRIMONIO, com a proposta denominada “ESPAÇO MIGUILIM 2020” no

valor de R$ 70.000,00( setenta mil reais); o Projeto da Sociedade Protetora da Infância

através da unidade EPIL inscrita no CNPJ nº. 20.081.774/0001-00 com a proposta

“BRINQUEDOTECA: GARANTINDO OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE” no valor de R$ 58.132,00( cinquenta e oito mil cento e trinta e dois

reais).Em seguida foi apresentado o Calendário de reuniões do CMDCA para o ano de

2020 que foi aprovado pelos conselheiros presentes.Nada mais havendo a tratar, eu

Ordália da Assunção Santos, 1ª secretária, lavrei a presente ata que após lida foi

aprovada pelos conselheiros presentes. Diamantina/MG, 19 de dezembro de dois mil e

dezenove.


