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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMDCA   (31/10/2018) 

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 09:30 horas, os membros  do CMDCA 

reuniram-se na EPIL, situada a Rua Herculano Pena, nº 344,   Diamantina/MG. Estavam presentes os 

seguintes conselheiros: Luiz Carlos Ferreira Presidente do CMDCA, Paulina Barbosa de Souza 

(Educação), Michele Miranda representante da Entidade Espaço Conhecimento Aline Alcântara Guimarães 

representante da  APAE; Patrícia D’Assunção Vial representante do HNSS/CER; Laís Kelly Soares A. 

Almeida SMDS, Carina C. Silva Porto/ Casa Lar/CMDCA, Geraldo Santos-Secretaria Municipal de Saúde 

e Kátia Cruz Secretária executiva do CMDCA. O Sr. Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença 

de todos nomeou a Sr. Kátia para secretariar está reunião pela ausência das duas secretárias da diretoria do 

CMDCA. Justificou pela realização desta reunião na EPIL, pois a distancia para a maioria é muita, pois não 

conseguiu agendar a reunião na sala dos conselhos. Informou que os Projetos da Casa lar e do PROCAJ 

foram encaminhados para a SMDS para dar andamento na solicitação da dispensa de chamamento e 

finalmente a assinatura do termo de fomento. Informou também das ações da Sociedade Protetora da 

Infância já realizadas pela nova gestão, e apresentou a todos conselheiros presentes o Oficio da Presidente 

da SPI nº 038/2018, de 20/09/2018,, solicitando que a entidade e suas Unidades EPIL, VEM e AJIR, a 

partir daquela data sejam representados apenas por Luis Carlos Ferreira conselheiro titular  e Presidente da 

CMDCA, e a Sra. Ordália da Assunção Secretária e Conselheira Suplente respeitando a eleição do inicio de 

2018;  que as duas vagas restantes fossem substituídas pelas entidades que ficaram na suplência quando da 

eleição da nova gestão do  CMDCA 2018/2020. O Sr. Presidente informou que as entidades APAE e Casa 

Lar já foram comunicadas e as mesmas encaminharam as indicações dos seus representantes. Da APAE foi 

indicado como Titular a Sra. Ozânia Joaquina dos Reis e Suplente: Aline Alcântara Guimaraes; na 

Associação Amigos da Casa Lar foi indicada a Titular: Carina Cordeiro Silva Porto e Suplente 

Glaucia Aparecida Bento; que serão encaminhados para o Sr. Prefeito os nomes para a confecção de novo 

Decreto, aproveitando ainda a oportunidade para corrigir nomes e substituições erradas ainda no primeiro 

decreto. Substituição ainda de membros por solicitação do Secretário de Saúde do Servidor Geraldo 

Denemar,  a retirada do Decreto o nome do Sr. Wilson Borges que também não era o Conselheiro indicado 

pela Caritas sendo a Titular Maria Lúcia Siqueira . Foi ainda informado que a saída da Sra. Kátia 

Aparecida da Cruz Silva  enquanto Conselheira do CMDCA não prejudicaria na assessoria ao CMDCA 

pois continuaria sendo a Secretária Executiva indicada pelo Sr. Prefeito, conforme o despacho de 

deferimento no oficio do CMDCA datado em 26/02/2018  .  O Sr. Presidente passou a palavra para Marcos 

Vinicius para a apresentação do Projeto da EPIL “ LAPIDAR PARA EDUCAR”, que foi elaborado 

para seleção através do Edital do Banco do Nordeste,  no valor de R$ 79.800,00, onde serão 
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beneficiados 30 adolescentes em situação de vulnerabilidade social,  com vínculos familiares e 

comunitários fragilizados. O projeto prevê a contratação 02 técnicos de nível superior na área  

educacional e serviço social, aquisição de lanches e materiais; o projeto da EPIL foi aprovado por 

todos os conselheiros presentes.  Paulina da Educação, informou que as entidades que fosse realizar 

Projetos com reforço escolar, que era para procura-la pois tinha interesse em ajudar. O projeto da Casa Lar 

foi apresentado por Carina, seleção através do Edital do Banco do Brasil, “BB Voluntários” para o 

pagamento de um Coordenador no valor total de R$38.000,00, que foi aprovado por todos os 

conselheiros presentes. A Sra. Kátia secretária executiva do CMDCA informou que os conselhos do 

CMDCA e CMAS, estão organizando uma capacitação sobre a MROSC, tendo em vista as dificuldades 

dos membros das entidades, gestores e servidores da PMD em atender os trâmites legais e documentação 

exigida, principalmente em se tratando de recursos financeiros do FIA; que as entidades estão entediadas 

de enviar documentos e nada acontecer; que existem projetos aprovados de quase 03 anos atrás sem os 

devidos encaminhamentos, exceto os Projetos Miguilim de 2017 e 2018, que seus recursos foram liberados 

com menos de 20 dias. No final da capacitação tem a entrega de um manual com modelos de declarações, 

Plano de trabalho e outros documentos para as entidade, servidores e gestores afinem suas ações, na 

liberação do recurso,  na execução e prestação de contas dos projetos aprovados pelo  CMDCA. Foi 

deliberado pelo pleno a renovação das inscrições das entidades: PROCAJ, AJIR, VEM, EPIL, CASA 

LAR, ESPAÇO CONHECIMENTO, APAE e REDE CIDADA, que foi aprovado por todos os 

conselheiros presentes.    Foi deliberado sobre a organização do livro de atas e das resoluções do 

CMDCA, pois essa gestão não encontrou as mesmas organizadas; que a ata de eleição e posse do 

CMDCA desta gestão feri totalmente as normas básicas de uma assembleia que deveria ser exclusiva 

e com informações precisas. Todos os conselheiros presentes votaram favoráveis a esta organização 

tanto das atas quanto a organização numérica das resoluções, respeitando os números já existentes 

nas resoluções pois as mesmas transformaram em documentos de processos e projetos, explicou a 

Sra Kátia Cruz.  A Sra. Kátia Informou que está também organizando uma capacitação sobre o Imposto 

de Renda retido na fonte, através da Chancela, que os contribuintes e empresas possam doar seus IR, sem 

ter medo de serem prejudicados e que precisamos urgentemente melhorar este serviço dentro do CMDCA.   

O Sr. Presidente, informou sobre a reunião com a Sra. Maria do Carmo, para tratar da Conferencia 

Municipal dos direitos da criança e do adolescente; que quanto ao dia ficou agendo para 28/11/2018 de 

07:00h as 12:00horas no Auditório da Escola Normal; que quanto ao lanche a Secretaria iria fornecer o 

material necessário para  a VEM fazer os lanches. Nada mais havendo a tratar, eu Kátia Aparecida da Cruz 

Silva, pela ausência da 1ª e 2ª secretária, lavrei a presente ata que após lida foi aprovada. Diamantina/MG, 

31 de outubro de 2018. 


