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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DIAMANTINA/MG (04/06/2018). 

 

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às nove horas, os membros da comissão do 

CMDCA, designada para resolver sobre os projetos deliberados no Plano Plurianual de Ação e Aplicação do 

FIA, 2017/2018;  reuniram-se na sala de reuniões da VEM- Vila Educacional de Meninas, situada a Rua 

Caminho do Carro nº 333,  Diamantina/MG, com as seguintes presenças: a Senhorita Natalia Oliveira, 

Presidente interina do CMDCA;  Katia Cruz Silva, Secretária executiva do CMDCA, Ordália Santos,  

segunda secretária do CMDCA, Michelly Miranda, Carina Cordeiro, Letícia Araújo, Marcos Vinícius e os 

advogados Dr. Tiago Bellico ( Secretário M. de Governo) e Dr. Jiovane Coelho.  A Senhora Secretária 

executiva Kátia Cruz Silva, deu início a reunião cumprimentando a todos, em seguida explicou que o 

objetivo da reunião era para discutir  sobre os projetos aprovados pelo CMDCA e que estão parados em 

vários setores da Prefeitura Municipal de Diamantina; explicou ainda sobre os tramites dos projetos até este 

momento; que os projetos apesar de estarem previstos no Plano de Aplicação do FIA-2017/2018, ficaram 

prejudicados em anos anteriores devido o ano eleitoral. No sentido de darmos respaldo legal o Dr. Tiago 

Bellico e o Dr. Jiovane Coelho foram convidados para nos orientarem a respeito. Os mesmos nos 

orientaram a  fazer uma reunião deliberando  as justificativas tanto da dispensa de chamamento quanto da 

escolha de cada entidade previstas no Plano de Ação 2017/2018 para executarem os projetos. O Sr. 

Marcos da EPIL e a Sra. Letícia do CER, perguntaram se seria possível fazer a alteração  nos valores dos 

projetos tendo em vista ao tempo que os mesmos ficaram parados; Dr. Jiovane respondeu que sim, porém 

desde que seja deliberado em plenária do CMDCA.  A próxima reunião ordinária foi aprovada e agendada 

para o dia 12/06/2018, as 14horas, na sala dos conselhos da SMDS, tendo em vista que no dia 13/06/2018 

em Diamantina é feriado de Santo  Antônio. Nada mais havendo a tratar, eu Ordália da Assunção Santos, 2ª 

secretaria, lavrei a presente ata que após lida e se aprovada será assinada por todos presentes. 

Diamantina/MG, 04 de junho de dois mil e dezoito. 
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