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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA (14/11/2018)
Aos catorze dias de novembro de dois mil de dezoito, às nove horas, na sala dos conselhos, situada na
Rua da Glória, nº 132, 2º andar, Luís Carlos Presidente deu início a reunião agradecendo a presença de
todos e constatando a existência de quórum legal, conforme consta no livro de registro de assinaturas do
CMDCA na pagina 009. Estavam presentes ainda nesta reunião a Senhora Cleide de Jesus Dias,
representando o CAPS AD; a Senhora Maria Clara de Aguiar Cruz, representando a Secretária Municipal
de Desenvolvimento Social; a Senhora Nilce Maria dos Reis Miranda Diretora da Escola Estadual Maria
Augusta Caldeira Brant; a Senhora Lilian Freire Ferreira Assistente Social do TJMG da Comarca de
Diamantina; a Senhora Gildete Fernandes Reis representante da PMMG e da rede Polícia e Família; a
Senhora Débora Vitorino, professora da UFVJM; a Senhora Aline Alcântara Guimarães representante da
APAE; a Senhora Leana Maria Rabelo Coordenadora do CREAS; a Senhora Graciana Santos Leal Pires
representante do SME; o Senhor Deoglésio da Luz Dias representante da WEBTV e a Senhora Kátia
Aparecida da Cruz Silva Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e Presidente da
Sociedade Protetora da Infância ( VEM, AJIR e EPIL), Secretária Executiva do CMDCA e da REDE.
Ato continuo, o Presidente Luís Carlos, colocou a ata da reunião anterior em deliberação, que após lida
foi aprovada pelos conselheiros presentes. Dando sequência a pauta da reunião passou a palavra para a
Senhora Katia Cruz Silva que está coordenando a organização do Encontro de Jovens com o tema: “
VALORIZAÇÃO DA VIDA”, iniciou sua fala agradecendo a presença de todos e justificou a ausência
de Dr. Paulo Márcio Promotor de Justiça da infância a adolescência da Comarca de Diamantina, que está
em viagem a BH, enfatizou a participação da rede socioassistencial do município neste evento, justifica
que a reunião também é uma devolutiva dos grupos GT1 e GT2. A Prof. Débora ressalva que foi
realizado uma reunião no dia vinte seis de outubro às quinze horas na Escola Caldeira Brant, os mesmos
estão aguardando resposta da professora Nádia para a capacitação dos profissionais acerca da
Automutilação e prevenção ao suicídio entre a população infanto juvenil do município de Diamantina, a
mesma ainda não deu resposta, pois, encontra-se com problemas pessoais. Cleide ficou de dar uma
resposta para a Nádia até o dia 15 do presente mês. Na reunião do GT1 ficou acordado no projeto, que o
evento seriam para 300 jovens entre 12 aos 17 anos, acharam a quantidade de 600 jovens inviável, pois,
tem o aspecto financeiro com deslocamento até o local do evento que será realizado no Campus II da
UFVJM e ainda o custo da alimentação. Luís Carlos sugeriu que servissem marmitex, por sair mais em
conta financeiramente. A data do evento estava prevista para o dia 01/12/2018, porém, de acordo com
todos os participantes estaria muito próximo, além dos jovens estarem em período de prova, foi
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deliberado, após discursão, aprovação do dia 16/03/2019 para a realização do Primeiro Encontro de
adolescentes e Jovens de Diamantina com o Tema: VALORIZAÇÃO DA VIDA. A Professora
Débora Vitorino, informou que pegou todos os projetos na reitoria da Universidade e Maria Clara ficou
de realizar um levantamento dos projetos já desenvolvidos na Prefeitura sobre o assunto. Maria Clara
coloca sua preocupação, em focar apenas em uma escola. Débora sugere amostragem de cada escola.
Leana coloca a situação da Escola Estadual Leopoldo Miranda, sendo bastante crítica em relação à
automutilação. Maria Clara sugere abrir inscrições nas Escolas para que todos tenham acesso, limitando
apenas para os 300 jovens nesse primeiro evento, tendo após esse primeiro encontro, mais jovens
multiplicadores. Leana enfatiza a importância de ter atrativos para chamar atenção dos jovens como:
shows, oficinas. Débora dispõe sobre as salas das oficinas, sendo o mesmo tema em todas as salas, o que
diferencia a faixa etária dos grupos dos adolescentes de acordo com o tema do evento Valorização da
Vida. Nilce enfatiza a importância de não expor o tema suicídio e, sim a valorização da vida. Maria Clara
enfatiza a importância de divulgar as inscrições, sendo trinta vagas por escola, as vagas que sobrarem de
uma escola passa para outra; CRAS; Escolas Municipais; Estaduais e Particulares, tendo a faixa etária de
doze aos dezessete anos. Lilian coloca que os CRAS poderiam ser os motivadores das inscrições que
ocorrerão nas escolas. Kátia expõe que em janeiro será publicado um Edital de seleção de Projetos apoios
com recursos do FIA . O Senhor Deoglésio fala da importância dos próprios jovens realizarem as
chamadas de vídeo para aos outros jovens participarem de evento. Nilce acha viável rodízio em cada sala
e temas variados. Cada professor poderia procurar as famílias, solicitando que cada um coloque uma
mensagem de incentivo ao filho que será entregue no dia do evento em um envelope. Diante de todas as
discussões, dividiram-se em equipes: coordenadoras do evento: Kátia, Débora, Leana, Lilian e Dr. Paulo.
Equipe de Divulgação: Deoglésio, Gildete e Sidney. Equipe de alimentação: Maria Clara, Luís Carlos
Débora, Cleide e Graciana. Equipe da infraestrutura: Christiane, Débora, Cleide, Graciana, Maria Clara e
Luís Carlos. Equipe de Integração e Acolhimento: Nilce, Débora, Cristiane, Aline, Lilian, Leana,
Graciana, Júnio Jaber, professores do projeto, pessoal da escola. Equipe de estudos: Débora, Christiane,
Aline, Graciana, Nilce, Júnio Jaber, Cleide, Leana , Lilian, professores do projeto e pessoal da escola.
Foram aprovadas pelos conselheiros presentes as seguintes datas das reunião das equipes: Dia 26 de
Novembro de 2018 às 09:00 horas, reunião da equipe de estudos e da equipe de integração na sala
dos conselhos; no dia 06 de dezembro de 2018 às 09:00 horas reunião da equipe geral na EPIL; No
dia 04 de dezembro de 2018 às 09:00 horas reunião da equipe de Infraestrutura e alimentação na
EPIL. O Sr. Luís Carlos encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e eu Aline Guimaraes lavrei
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a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros presentes.
014 de novembro de 2018.

Diamantina,

