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ATA  DA REUNIÃO ORDINÁRIA  

CMDCA Nº0103/2019 

 

 Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, com início às catorze 

horas, reuniram-se na Casa do Conselheiro, sito, Rua da Glória, Nº132, 2º andar – 

Diamantina/MG, os seguintes conselheiros: Luis Carlos Ferreira – Presidente do CMDCA 

Paulina Barbosa de Sousa (Conselheira SME); Geraldo Denemar dos Santos (Conselheiro 

SMS), Ana Amélia Brant (SMF); Adelma Aparecida Pereira ( conselheira SMPG); Glaucia 

Aparecida Bento(conselheiras Casa Lar); Sra. Laís Kelly Soares A. Almeida(Conselheira SMSD);   

Aline Alcântara Guimarães(Conselheiras APAE), Maria de Jesus Farnezi Gomes ( Caritas 

Arquidiocesana de Diamantina), Rute Antônia Moreira ( PROCAJ), Sra. Kátia Aparecida da Cruz 

Silva  Secretária Executiva do CMDCA. E ainda estavam presentes a  Sra. Letícia Araújo Neves 

Sena (CER);  Debora Vitorino(UFVJM);O Sr. Presidente  deu início a reunião cumprimentando 

todos os presentes, e em seguida passou-se a pauta da reunião. Primeira verificou-se a 

presença de quórum positivo e aprovação da ata de nº102/2019;  Em seguida passou-se 

para deliberação da pauta foi a  Prestação de Contas do Projeto  Miguilim executado em 2018. 

o Sr. Presidente Solicitou da  Conselheira paulina Barbosa a leitura do Parecer técnico  da 

Secretaria Municipal de Planejamento e gestão colocou em discussão e votação  do parecer 

técnico da prestação de Contas do Projeto Espaço Miguilim de 2018, que  foi 

aprovado por todos os conselheiros presentes(D.02).  A pauta em seguida foi a  

Deliberação do PROJETO Espaço Miguilim 2019, que na reunião do CMDCA dia 16/01/2018, foi 

apresentado para o Pleno e na reunião do dia 13/02/2019 e 15/02/2019 foi aprovado com 

ressalvas no que diz respeito a apresentação da Prestação de Contas do Projeto Espaço 

Miguilim executado no ano de 2018.  Em seguida o Senhor Presidente reafirmou a 

aprovação do Projeto Espaço  Miguilim/2019, que será executado pela Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio do Município de Diamantina , com 

efeitos  retroativos a 16/01/2019; que ainda nestes termos fica a Gestora do 

Fundo Municipal da Infância e da Adolescência a fazer o repasse  Financeiro no 

valor de R$72.114,00 (setenta e dois mil e cento e catorze reais)), referente ao 

custeio do projeto em epigrafe, obedecendo as normas e  legislação em vigente. A 
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terceira pauta foi a apresentação do Projeto elaborado pela Rede de Proteção e de 

Empoderamento da criança, adolescentes e Jovens do município de Diamantina. 

Esta REDE é a união dos órgãos e entidades públicas e privadas no sentido de intensificar e 

fortalecer as ações de proteção, defesa e direitos da criança e do adolescente.  Este Grupo foi 

criado e administrado pelo Dr. Paulo Márcio Silva Promotor da 3ª.PJD da  Comarca de 

Diamantina, a Superintendência Regional de Ensino, Prefeitura de Diamantina com as 

Secretarias: Educação, Planejamento e Gestão, Esportes, Lazer e Juventude, Cultura, 

Desenvolvimento Social, CREAS regional e municipal, PMMG, Polícia e Família, CAPS AD, 

CMAS (conselho municipal de assistência social), CMDCA (conselho municipal dos direitos da 

criança e do adolescente), SPI(sociedade protetora da Infância Unidades. Vem, AJIR e EPIL), 

Associação dos Diretores das escolas estaduais, OAB/ PUC, UFVJM, Assistente Social do 

fórum da Comarca de Diamantina, Rádio e TV Super Pop, CREI, APAE, Espaço 

Conhecimento, PROCAJ  e Conselho Tutelar. A Rede propôs através deste Projeto com o 

tema: VALORIZAÇÃO DA VIDA!  O Primeiro Encontro de Jovens no município de Diamantina 

que será realizado no dia 16/03/2019, com o objetivo de Fortalecer os jovens, no sentido de 

formar multiplicadores para o combate e prevenção do autoextermínio; Formar novos 

colaboradores para esta temática de vital importância; Promover a integração de 

coordenadores de projetos voltados para este público alvo; Oferecer ao jovem a oportunidade 

de perceber-se como homem integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, 

cidadão do Universo, agente de transformação de seu meio, rumo a toda perfeição de que é 

suscetível. O Senhor Presidente colocou em discursão e votação e aprovado pelos conselheiros 

presentes; o presente projeto é referente ao custeio do Primeiro encontro de Adolescentes e 

jovens no município de Diamantina, no valor de R$8.500,00( oito mil e quinhentos reis) 

que será repassado à Secretaria Municipal de esportes para sua execução. Nada 

mais havendo a tratar, eu Ana Amélia Brant, secretariei esta reunião e lavrei o presente Ata 

que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.   

 

 

 


