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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DIAMANTINA/MG. 

(06/02/2018) 

 

Ao sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala 

de reuniões da Casa dos Conselhos, Rua da Glória, 312 - 2º andar, Centro, nesta cidade, 

deu início a reunião extraordinária do CMDCA. Verificado a existência do quórum legal 

para as deliberações conforme registrado em livro próprio. O presidente, Sr. Luís Carlos 

Ferreira iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes e agradecendo a presença 

de todos em especial dos advogados Thiago Bellico e Ednalma Vial. Informou  leitura da 

ata da última reunião para aprovação. A segunda secretária Sra. Ordália da Assunção 

Santos realizou a leitura da ata, o presidente Luiz Carlos a coloca em discussão. Sr. Thiago 

Bellico esclarece que o Decreto Municipal sobre a Lei 13.019 foi aprovado em 18 de 

janeiro de 2018 e pede retificação na ata anterior onde diz não ter o Decreto Municipal.  

Sr. Luis Carlos ressalta que em atendimento à solicitação do CMDCA, foi solicitada 

justificativa sobre a necessidade de conhecer na íntegra o PROJETO MIGUILIM, Sra. Katia 

Cruz faz breve relato sobre a situação do CMDCA desde outubro de 2017, quando finalizou 

o mandato do último presidente até culminar na reunião do dia 17 de janeiro de 2018, 

onde foi apresentado e aprovado o PROJETO MIGUILIM. Ressalva a discussão sobre a 

“legitimidade” da aprovação, uma vez que os novos conselheiros ainda não estavam 

empossados. O advogado Thiago e a assessora do Prefeito e advogada Sra. Ednalma Vial 

apresentam que o decreto do CMDCA com a nomeação dos conselheiros está datado do 

dia 17 de janeiro de 2018. Sra. Katia Cruz continua a reunião terminando de explicar sobre 

as dúvidas surgidas na última reunião. Sra. Ednalma propõe a convalidação da ata para 

retificar alguns atos. Sr. Thiago fala da importância do Projeto Miguilim do seu  

abrangência social as crianças mais vulneráveis do município e distritos e explica a sua 

posição de auxílio no CMDCA, informando que levou ao conhecimento do Ministério 

Público o Projeto Miguilim, para sua efetiva realização, expôs que o Ministério Público 
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apenas fez a ressalva de que seja apresentada a prestação de contas do ano  

passado(2017). Sra. Maria do Carmo Ferreira da Silva, Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Social, afirma que o governo tomou todas as providencias para verificar 

o Projeto dentro das ações propostas e viabilizar sua aprovação. Sr. Thiago explica que a 

prestação de contas do ano passado já foi protocolizada e Sra. Ednalma explica que de 

acordo com o decreto da lei 13.019 a aprovação de contas não está vinculada a novas 

apresentações de projeto e sim a protocolização.  E ainda sobre a aplicação dos recursos 

em Projetos que não estavam previstos no Plano de Ação do CMDCA Sra. Ednalma afirma 

que o Plano é uma diretriz, que temos um leque de opções, a partir dele. A Vice 

Presidente do CMDCA Sra. Natália Oliveira de Souza expôs que outro ponto questionado 

no CMDCA em relação ao Projeto foi a não apresentação em tempo hábil, para os 

conselheiros analisarem para depois votar, o projeto foi aprovado sem o devido 

conhecimento dos conselheiros que estavam presentes na reunião do dia 17/02/2018. Sr. 

Alberis Mafra relata que no ano passado teve problemas com o pagamento de contas do 

projeto, tendo conseguido pagar somente em agosto. Faz um relato sobre as ações desde 

a execução do Projeto até a finalização do relatório de avaliação e monitoramento que se 

deu somente em dezembro. Em sequência à reunião Sra. Alberis Mafra apresentou o 

Projeto Miguilim aos presentes. Sr. Thiago leu o memorando interno nº 012/2018 do 

parecer da Procuradoria Jurídica da prefeitura Municipal de Diamantina em relação à 

aprovação do Projeto. Sra. Marcia Betânia, Secretária Municipal de Cultura, fez uma 

explanação do parecer do Ministério Público. O Presidente do CMDCA, Sr. Luís Carlos 

colocou que diante do respaldo do Ministério Público em relação ao Projeto Miguilim o 

Conselho se sente seguro para aprovação. Nenhum presente apresentou contestação.  E 

nada havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a reunião agradecendo a 

presença de todos, e eu segunda secretária do CMDCA, Laís, lavrei a presente ata que 

depois de lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes.   

 

 

OBS: Registro das presenças  no Livro  próprio na página de número  005, verso. 
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