
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
CNPJ -21.275.855/0001-03                                                                 

 Rua da Glória nº. 332, 2º Andar Centro - Diamantina MG Telefone: 3531.7049 - CEP. 39100.000  

E-mail: cmdcadiamantina2018@gmail.com  

 

 

ATA  DA REUNIÃO ORDINÁRIA  

CMDCA Nº0107/2019, de 10/04/2019 

 

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

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

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

Aline Alcântara Guimarães e Ozania Reis (Conselheiras rep. Da  APAE), Paulina Barbosa 

de Sousa (Conselheira rep. Da  SME); Adelma Aparecida Pereira(Conselheira  da SMPG), 

Carina C. Silva Porto e Glaucia Bento (conselheiras rep. Da  Casa Lar); Sra. Rute Antônia 

Moreira (Conselheira da PROCAJ); Leticia Araújo Neves Sena rep. Do CER – HNSS, Maria 

Lucia Siqueira ( Conselheira Rep. Da CARITAS) e Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva  

Secretária Executiva do CMDCA.  O Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença 

de todos, verificou-se a existência de quórum legal, e ATA 106, lida e aprovada por 

todos conselheiros presentes; Informou que quanto o assunto da reunião na 

promotoria ligou para o CONANDA, e sugeriram que fizesse os questionamentos por e-

mail e ainda pediu a todos os conselheiros a leitura da Resolução do CONANDA 137;  A 

Sra. Rute ofereceu a passagem para a vinda de uma assessoria do CONANDA aqui em 

Diamantina para tirar todas as dúvidas dos conselheiros com relação a compra do 

tomógrafo para o Hospital e outras  também. O Presidente solicitou do Promotor ou o 

Hospital para enviar um documento oficializando o Projeto da compra do tomógrafo para 

o hospital; a Sra. Letícia informou que ela e as outras representantes do Hospital não 

sabia do teor desta reunião com a promotoria, que suponham que seria um projeto 

sobre a instalação elétrica do hospital; que ficou sabendo poucas horas antes da reunião, 

e que não propôs esta ação para o CMDCA por que tinha ciência de todas as vedações 

da lei com relação a compra deste equipamento, até porque já presenciou várias 

discussões de projetos que não foram aprovados por não atender a legislação do FIA. 

Rute enfatizou da importância do projeto, porem o hospital deve procurar outros 

caminhos como por exemplo a Central do dizimo e prontificou em ajudar em tudo; A Sra. 

Glaucia aconselhou a Letícia em procurar o legal pop para fazer uma campanha em prol 

do Hospital; Paulina solicitou que o estudo das normas do CONANDA seja feito no 
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horário de reuniões, pois minguem tem tempo e outras obrigações; O Presidente 

informou sobre os projetos em andamento na prefeitura de Diamantina que está no 

setor de convenio e depois segue para o gabinete do prefeito para assinatura que a 

Servidora Claudia não vai mais analisar a prestação de contas que envolve recurso do 

FIA e quem deve fazer este processo é a Secretaria Municipal de Planejamento junto 

com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. Ozania apresentou - Aprovar o 

Projeto da APAE “ MÃOS AMIGA DA APAE DE DIAMANTINA, no valor de 

R$31.506,00 ( Trinta e um mil  e quinhentos e seis reais) conforme o Plano de 

trabalho e aplicação do Projeto, em regime de urgência, justificando sua 

necessidade pois a APAE passa por dificuldades com pessoal para atender seus 

usuários em número de 80 alunos entre jovens e adolescentes, onde no 

momento tem  uma sala com 40 alunos com necessidades especiais com 

apenas um educador.  O Projeto foi aprovado pelos conselheiros presentes.        

Em seguida a Leticia representante do CER apresentou o projeto sobre terapia 

através de cães, que o mesmo teve início, porém não tiveram mais recursos 

financeiros para dar continuidade ao projeto, e estão novamente 

apresentando o projeto no CMDCA que foi aprovado  pelos conselheiros 

presentes. A Sra. Carina representante da Casa Lar, apresentou o Projeto LAR 

FELIZ, que foi discutido e aprovado pelos conselhos presentes.     A Sra. Kátia 

Cruz Silva secretária executiva do CMDCA informou a todos que o Edital do CMDCA 

001/2019 foi publicado em 03/04/2019, e que é necessário fazer uma escala entre os 

membros da comissão especial de seleção, tendo em vista que ela só deveria atender o 

CMDCA neste mês só na parte da tarde; que teremos que fazer um oficio para a SMDS, 

solicitando providencias quanto a disponibilidade de um profissional de psicologia para 

fazer o teste psicológico nos candidatos selecionados para tanto no dia 08/07/2019; 

fazer ainda um oficio para o cartório eleitoral para o empréstimo das urnas para o dia 

06/10/2019e uma lista contendo a relação dos eleitores do município de Diamantina e se 

possível um treinamento. Os locais de votação ficaram assim definidos: no centro no 

Belita Tameirão; RIO Grande no SESI, Bom Jesus no Izabel Mota, Palha na escola 

Gabriela Neves, Largo Dom João no antigo SESU e na Cidade nova na escola Jalira: O 
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local da prova foi escolhido na Escola Prof. Júlia Kubistchek  no dia 13/06/2019 e ainda a 

elaboração das provas.  Nada mais havendo a tratar, e eu, Kátia Aparecida da Cruz Silva, 

pela ausência da primeira e segunda Secretária, secretariei esta reunião e lavrei o 

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