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ATA  DA REUNIÃO ORDINÁRIA CMDCA  

Nº0118/2019, de  16 /10/2019 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas, os membros do 

CMDCA, servidores municipais que trabalharam no processo eleitoral do Conselho Tutelar, 

voluntários das entidades, Valeria Alexandre da SECTUR, reuniram-se na sala de reuniões da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada a  Rua da Glória, n° 344, 2º andar, Centro, 

Diamantina/MG. Estavam presentes os seguintes conselheiros: o Sr. Luis Carlos Ferreira, 

Presidente do CMDCA, a Sra.  Paulina Barbosa de Souza, representante da Secretaria Municipal 

de Educação, a Sra. Maria Lúcia Siqueira representante da Cáritas Arquidiocesana, a Sra. Rute 

Antônia Moreira, representante do PROCAJ, a Sra. Glaucia Bento  representantes da Casa Lar e 

a Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva, Secretaria executiva do CMDCA. Após verificação da 

existência de quórum legal, conforme registro no livro de presenças, O Sr. Presidente deu inicio 

a reunião agradecendo a presença de todos, enfatizou e agradeceu a participação dos 32 

servidores no processo eleitoral onde o CMDCA de Diamantina coordenou junto com a 

Comissão da promotoria de Justiça, 09 (nove) municípios da Comarca de Diamantina neste 

processo; Agradeceu o Prefeito Municipal Sr. Juscelino, ao Secretário de Educação  Sérgio 

Nascimento,  agradeceu também ao Secretário de Governo Senhor Nilson, a entidade Casa Lar, 

APAE, PROCAJ e EPIL, a Polícia Militar, da Escola Normal o Diretor Sr. Marcelo e a Servidora 

Emanuela. Foi realizada a leitura da ata Geral do Processo de Apuração que foi aprovada e 

assinada pelos presentes. Foi firmado o resultado preliminar da eleição de Diamantina onde os 

candidatos as cinco primeiras vagas ficaram da seguinte forma, titulares: a Sra. Magda Edite 

da Silva com 275 votos; Graciela do Rosário Silva Miranda 215 votos; Mariza da Conceição 

Mendes 206 votos; Tatiane Cristina da Silva 170 votos; Janaina Andreia Assunção 162 

votos; e os suplentes a Sra. Camila Ferreira dos Santos Bruzinga votos; 137 votos; Elisângela 

Paula Ferreira124 votos; Cleunicéia Silverina Nunes 110 votos; Amilton Vieira 97 votos; Cristina 

Patrícia Silva  10 votos; e conforme as normas do Edital CMDCA 001/2019 no dia 18/10/2019 

será publicado a homologação do resultado final. A SRA. Magda usou da palavra para 

agradecer e parabenizar o CMDCA pela atuação nas eleições, falou sobre suas experiências no 

Conselho tutelar e das demandas reprimidas ali existentes; que o conselho precisa de um 
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auxiliar administrativo, estão num imóvel com as instalações elétricas e hidráulicas com 

problemas, o telefone foi feito vários reparos mas a linha ainda esta sem funcionar. Enfatizou 

que o Seminário sobre a Proteção Especial deixou a desejar, pois não abordou assuntos 

importantes e com demandas do município sem solução até o momento que deveriam ser 

debatidos; que no dia 04/11/2019 haverá uma capacitação para as famílias que estão no 

cadastro do município no processo de espera de adoção; que no dia 20/11/2019 haverá uma 

reunião com a promotoria de justiça e a rede para falar sobre os abusos sexuais contra criança 

e adolescentes; O Sr. Presidente passou para a conselheira Rute a prestação de contas do 

Projeto Miguilim de 2019 para analise junto a comissão. O Sr.  Marcos Vinicius falou sobre o 

Edital de Seleção de oficineiros  do Projeto Vale ser e Crescer Unidos da EPIL que inicia no dia 

21/10/2019. A  Sra. Kátia Cruz Silva Informou que a Comissão de Inscrição de entidades 

expediu um relatório de visita realizada na Entidade IGREJA PENTECOSTAL JESUS CRISTO A 

PALAVRA DE VIDA ETERNA, e da Entidade ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SOCIAL GUINDA FUTEBOL 

CLUBE quanto primeira inscrição, e da REDE CIDADÃ quando renovação, estão em fase de 

analise CIR; que foi informado para todos a realidade no município quanto a fiscalização das 

entidades que em breve ira repassar para o Conselho tutelar a relação das mesma para uma 

fiscalização, foi informado quanto a documentação do alvará de funcionamento e a licença de 

incêndio nas entidades que são obrigatórias conforme as normas do ECA para inserir entidade 

no cadastro. O CMDCA recebeu um recurso nesta reunião da Conselheira Tutelar atual,  

solicitando Parecer técnico referente a função de conselheiro bem como é feito o processo de 

escolha, caso seja pelo cartório eleitoral ou outro órgão, solicitando ainda informações de qual 

forma se encaixa a função de conselheiro tutelar no quadro de funcionários públicos municipais; 

que o CMDCA tem prazo de 15 dias úteis para responder tal solicitação. O Senhor Presidente 

passou para os servidores as Declarações onde os mesmos tem o direito de dias a ser 

descontado na prefeitura.  Nada havendo a ser tratado deu-se por encerrada a presente 

reunião, denominou-se  a lavratura da ata que vai assinada por mim, Kátia Aparecida da Cruz 

Silva e pelos presentes, devendo ser publicada no Diário Oficial do Município. Diamantina/MG, 

16 de outubro de 2019. 


