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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DIAMANTINA/MG ( 25/07/2018)
Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às quinze horas, os membros do
CMDCA, reuniram-se na sala dos Conselhos, situada a Rua da Glória nº 132, 2º andar,
Diamantina/MG. A Presidente Natalia Oliveira, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a
presença de todos, verificou que não tinha quórum, porém colocou que enquanto diretoria do
CMDCA iríamos fazer a reunião para informar algumas pendências do conselho, aproveitando
ainda a presença do Sr. Heliomar Valle da Silveira, secretário Municipal de Planejamento e Gestão
da PMD; estavam presentes as conselheiras: Kátia Cruz Silva, Maria Lucia Siqueira, a Presidente
Natalia Oliveira, o Sr. Marcos Vinicius e Carina Cordeiro. A presidente solicitou a leitura da ata da
reunião anterior para situarmos da situação, o que foi realizado pela Secretária executiva Kátia
Cruz. A Presidente informou sobre o seu afastamento por uma semana em razão de um Curso
realizado em Araçuaí; informou sobre o Projeto Abraçar e sobre o oficio nº.501/2018, datado em
30/05/2018 da Promotoria de Justiça solicitando informações sobre a prestação de contas dos
Projetos Miguilim de 2017 e 2018; que a Presidente não respondeu para a Promotoria em tempo
hábil pois estava em capacitação no cidade de Araçuaí, e solicitou para a Senhora Kátia

a

responsabilidade de responder o referido oficio; Em seguida Sra. Kátia passou uma cópia das DBF
adquiridas através da Secretaria Municipal de Fazenda para a Presidente que informou que não
tinha recebido as mesmas no inicio de sua atuação enquanto vice presidente do CMDCA. A
Presidente passou a informar sobre o Projeto Itaú Social, que iríamos escolher a proposta do
Diagnóstico para o Conselho e toda a rede de empoderamento da criança e do adolescente. Ficou
ainda decido que iríamos reunir extraordinariamente no dia 01/08/2018 para deliberar sobre as
demais pendências do projeto. O Sr. Leo, informou que a empresa no referido edital tem a parte
comercial e a proposta, e que está proposta o conselho deveria enviar para as entidades interessadas
para participarem do processo; o que ficou firmado este envio para que as entidades na próxima
reunião viessem qualificadas. Nada mais havendo a tratar, eu Kátia Cruz Silva, secretariei a
presente, lavrei a ata que lida e aprovada por todos os presentes. Diamantina/MG, 25 de julho de
dois mil e dezoito.

