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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE DIAMANTINA. (14-03-2018)
Ao quatorze dias do mês de março do ano de dois mil de dezoito, às quatorze horas e quarenta e cinco
minutos, na sala de reuniões da EPIL- Escola Profissional Irmã Luiza, situada a Rua Herculano Pena, nº. 344,
Bairro Rio Grande, Diamantina/MG. Iniciando o senhor Presidente, Luiz Carlos Ferreira justificou que não será
feita a leitura da ata da reunião anterior, visto que a mesma não está disponível. Continuando prosseguiu com
a leitura dos ofícios recebidos e enviados, sendo eles: Convite para o seminário de Políticas de Superação da
Violência; ofício da Marcela Cunha, diretora de planejamento da Prefeitura de Diamantina, comunicando a
disponibilidade de linha de telefone e ponto de internet para a Casa dos Conselhos; ofício do Promotor Dr.
Paulo Márcio da Silva, com cópia da ata de criação de um grupo de trabalho para resolver as questões do
menor envolvido em situação de violência. Ofícios enviados: Ao Arcebispo Dom Darci e a Magda Edite da Silva
Araújo, Presidente do Conselho Tutelar, informando a composição da nova mesa diretora do CMDCA; o Sr.
Presidente fala da necessidade da reformulação do regimento interno do CMDCA e propõe reunião para a
próxima semana para discutir sobre este item. A conselheira Lúcia Siqueira ressalta a importância de termos
mais conhecimento dos processos do CMDCA. O Sr. Presidente relembra a todos da necessidade de organizar
o plantão dos conselheiros na Casa dos Conselhos para que todos tenham conhecimento do regimento interno
e das leis que regem o Conselho. Falou na necessidade de marcar reuniões de trabalho com mais frequência
para estudar as mudanças da lei 3547/2010, do regimento interno e elaboração do edital de chamamento
público para apresentação de projetos. Sendo assim os conselheiros deliberam que a próxima reunião do
CMDCA será no dia 20 de março, às 14:00h, na sede da VEM- Vila Educacional de Meninas e dia 22 de
março na sede do AJIR-Amparo a Juventude para Inserção Rápida. Com a palavra, Carina, coordenadora
da Casa Lar, falou sobre o projeto da alto complexidade, que sobrou do recurso de R$ 5.000,00 e que este
valor foi devolvido; que iriam apresentar um novo projeto para captar este recurso novamente. O presidente
explicou que este projeto tem que ser aprovado pelo Conselho de Assistência Social, uma vez que o recurso
está saindo do Fundo da Assistência Social e não do Fundo da Infância e Adolescência, mas que é importante
que o CMDCA tenha conhecimento do mesmo. Com a palavra a senhora Lúcia Siqueira informou que a sua
suplente será a senhora Maria de Jesus Farnezi Gomes e lembrou a todos para ficarem atentos ao edital da
CNBB para apresentação de projetos relacionados com o tema da campanha da fraternidade. Nada mais
havendo a tratar, eu Ordália da Assunção Santos, lavrei a presente ata que após lida foi aprovada por todos
(as) os (as) conselheiros (as) presentes. Diamantina/MG, 14 de março de dois mil e dezoito.
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