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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE DIAMANTINA/MG ( 30/05/2018)
Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas, os membros do CMDCA reuniram-se
na sala dos Conselhos, situada a Rua da Glória nº 132, 2º andar, Diamantina/MG. A senhorita Natalia
Oliveira, Presidente interina do CMDCA, iniciou-se a reunião com a leitura e aprovação da ata anterior.
Continuando fez a leitura dos ofícios recebidos, sendo eles: Oficio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, convidando para uma reunião no dia 04/06/2018, as 14horas para apresentação
do Regimento Interno para utilização do Espaço destinado a Casa dos Conselhos; Oficio da SMDS,
respondendo o Oficio CMDCA nº. 007/2018, informando que está aguardando licitação de materiais para
realizar a instalação da internet na sala dos conselhos. Continuando a Sta. Natália informou que a

Prefeitura encaminhou para o CMDCA, o parecer jurídico do Projeto “Fortalecimento das Entidades da OSC
– Espaço Conhecimento, informando que está a cargo do CMDCA o entendimento pela dispensa de
chamamento público e formalizando o respectivo processo. A Sra. Kátia Cruz Silva, secretária executiva do
CMDCA, propôs uma reunião com as entidades que estão com os projetos de 2017 parados na prefeitura
para articularem uma definição. Os responsáveis pelos projetos solicitaram alteração nos valores, uma vez
que já se passaram um ano e será necessário atualizar os valores nas planilhas. Os conselheiros
justificaram a intenção na alteração dos valores dos projetos e também a dispensa de chamamento público

dos mesmos, considerando a relevância que estes apresentam para as crianças e adolescentes do
município A reunião foi aprovada pelos conselheiros presentes e ficou marcada para o dia 04/06/2018, as
09;00h na sede da VEM. Após, foi apresentação parte do Plano de Ação de Aplicação do FIA 2019/2020 a
presidente informou que irá encaminhar uma cópia para o e-mail de cada conselheiro para que possam
fazer alguma consideração ou sugestão. Continuando Natália deu sequência a leitura e finalizando
informou que na próxima reunião dará continuidade a discussão do Plano de Ação para aprovação. Nada
mais havendo a tratar, eu Ordália da Assunção Santos, 2ª secretaria, lavrei a presente ata que após lida foi
aprovada por todos presentes. Diamantina/MG, 30 de maio de dois mil e dezoito.

