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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CMDCA Nº. 140/2021 de 29/03/2021 

 
Aos vinte e nove dias do mês de março de dois e vinte e um, às 09:00, os membros do CMDCA 

reuniram-se na sala dos conselhos, situada a Rua da Glória nº 132, 2º Andar, Centro-Diamantina-

MG. A lista de presença está fixada no livro próprio deste Conselho, na página 038. O Sr. 

presidente Luís Carlos Ferreira iniciou-se a reunião desejando boas vindas e agradeceu a presença 

de todos com as recomendações quanto ao distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e 

álcool gel. Iniciando colocou em discussão a ata nº 139, que foi aprovada por todos 

conselheiros presentes. Continuando foi dada a palavra a Sra Kátia Cruz para apresentar o Plano 

de Ação e Aplicação do FIA para o período de 2021/2022. A mesma apresentou os objetivos, 

metas, ações e detalhamento dos recursos conforme previsão do plano de Ação. Após 

apresentação, discussão e alterações foi aprovado pela plenária o Plano de Ação e Aplicação 

do FIA para o período de 2021 a 2022, no valor total de R$ 1.200.000, 00.00(um milhão e 

duzentos mil reais). Continuando a Sra. Kátia Cruz apresentou o Edital do CMDCA 001/2021 de 

Seleção que dispõe sobre o cadastramento, recadastramento, registro de programas, projetos e 

instituições governamentais e organizações da sociedade civil, iniciando as inscrições no dia 12 de 

abril e finalizando no dia 11 de maio de 2021. Informou que a documentação e os anexos tem que 

ser enviados digitalizados para o e-mail do CMDCA, e que todos os anexos e a relação dos 

documentos a ser apresentados estão no site do CMDCA. O edital do CMDCA 001/2021 de 

seleção das entidades, para inscrição e revalidação de inscrição, registro de programas, 

serviços,  projetos  de instituições governamentais e não governamental - OSC, para o 

período de junho de 2021 a junho de 2023. Continuando a Sra. Rute Antônia Moreira, 

coordenadora do PROCAJ, falou sobre o fechamento do Certificado de Captação de Recursos da 

Entidade PROCAJ do Projeto Cidadania, Pão e Inclusão. Explicou que dentro do edital conseguiu 

captar R$ 127.732,00(cento e vinte e sete mil e setecentos e trinta e dois reais) e que passou os 

recibos provisórios para o e-mail do CMDCA. Solicitou a confirmação deste valor por parte do 

CMDCA para fazer as readequações no projeto e apresentá-lo na próxima reunião para 

organização do Termo de Fomento. Solicitou, portanto o fechamento do certificado de captação 

para o referido projeto. Em seguida foi aprovado pelos conselheiros presentes, o fechamento 



 

 

        

      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 

 

do Certificado de Captação de Recurso do projeto “CIDADANIA PÃO E INCLUSÃO DA 

INSTITUIÇÃO PROCAJ, que será regulamentado através de uma resolução do CMDCA. Na 

oportunidade foi encaminhado para a comissão de análise e seleção de projetos as readequações 

efetuadas no Projeto “Ser e Crescer no Jequitinhonha” com vistas a implantar atividades 

socioeducativas no Bairro Rio Grande no espaço denominado Zé Maria Black, sendo adequado 

algumas atividades, público beneficiário e comunidades atendidas. Permanecendo sem 

modificações o objeto e o valor do projeto. Quanto ao Regimento Interno do Conselho Tutelar, a 

Sra. Ordália justificou que só conseguiu marcar a reunião com Conselho Tutelar para o dia 06 de 

abril, devido ao período da onda roxa da Pandemia do COVID-19. Nada mais havendo a tratar, eu 

Ordália da Assunção Santos, 1ª secretária, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será 

assinada por todos presentes. Diamantina/MG, 29 de março de 2021. 

 

 

 

 

 


