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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  CMDCA Nº. 143/2021 de 02/06/2021 

 

Aos dois dias do mês de junho de dois e vinte e um, às 09h00min os membros do CMDCA reuniram-se de forma 

online através do aplicativo meet, via celular em atendimento ao Decreto Municipal nº 294, de 26 de maio de 2021, 

que prevê medidas de prevenção para enfrentamento da Pandemia da COVID-19 no município de Diamantina 

MG. O Presidente Sr. Luís Carlos Ferreira estava presente na Casa dos Conselhos localizada a Rua da Glória, 

132, Centro de Diamantina e demais conselheiros virtualmente com as seguintes presenças: senhora Rute Antônia 

Moreira, Vice-presidente do CMDCA; Ordália da Assunção Santos, Secretária; a senhora Kátia Aparecida Cruz; a 

conselheira Paulina Barbosa de Souza, Carina Cordeiro da Silva, Ozânia Joaquina dos Reis, Maria de Lourdes 

Carvalho, Roberta Resende Leão Pires e a Conselheira  Tutelar Janaína Andreia Assunção. O Sr. presidente 

iniciou-se a reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida foi lida e colocada em discussão a ata nº 

142, de 05/05/2021 que foi aprovada pelos conselheiros presentes. Continuando o Sr. Presidente apresentou a 

todos os informes: Ofício da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, datado em 18-04-21, indicando a 

senhora Maria de Jesus Carvalho para substituir a conselheira Cínara Lemos e Escala de plantão do Conselheiros 

Tutelares. O senhor Luís, mais uma vez cobrou dos conselheiros tutelares que a escala não está no site e solicitou 

esta publicação imediata no site da Prefeitura no link no conselho em questão. Em seguida o Sr. Presidente 

Informou que no dia 01 de junho/2021, participou de uma reunião online juntos aos secretários municipais e a 

diretoria de Planejamento e Gestão para tratar sobre a proposta da LOA e o Plano de Aplicação do FIA. Informou 

que recebeu um e-mail do senhor Marcelo José Pereira da Silva, que doou R$ 1.000,00(Hum mil reais) para a 

Entidade PROCAJ. Em seguida o Sr. Luís falou sobre a recomendação nº 02 do CONANDA, quanto a utilização 

de recursos do FIA em ações de prevenção ao impacto social decorrente do COVID-19, aprovada em 26 de março 

de 2020. A senhora Kátia, sugeriu alteração dos projetos no edital nº 01/2019 que estão paralisados devido a 

Pandemia, para serem readequados para atender o momento atípico vividos pelo mundo. Informou que a senhora 

Nágila Steffânia Costa, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, sugeriu também que fosse feito alteração 

nos projetos aprovados e que fosse feita uma readequação e trazer para a realidade de hoje, que seria o momento 

para ajudar nas questões emergências, como alimentação e atendimento psicológico. A senhora Rute colocou que 

não está de acordo por que no edital já fala que não pode alterar o objeto do projeto e que cada entidade já tem 

outra proposta. A senhora Kátia informou que não quer dizer que todas as entidades têm que aderir, mas que a 

entidade que se interessar pode fazer as alterações no seu projeto e encaminhar para o CMDCA deliberar. O 

Presidente informou que vai colocar as sugestões para o grupo para discutir esta ideia e que precisa ser rápido 

devido as emergências oriundas Pandemia. Continuando, apresentou a proposta de Prorrogação do Prazo para 
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entrega dos documentos para inscrição ou revalidação de Inscrição conforme normas do Edital CMDCA 

001/2021, para o dia 31/08/2021 e a vigência dos certificados de revalidação até a data de 31-12-2021, 

devido ao momento da Pandemia, o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. A senhora Rute 

enfatizou da necessidade de reformular os formulários de inscrição e de renovação de cadastro por serem muito 

repetitivos e fez uma proposta de um novo formulário para ser disponibilizado para os próximos editais. Quanto a 

deliberação sobre os Carros do Conselho Tutelar, o senhor Luís solicitou a senhora Roberta para ver com a 

senhora Michele sobre a plotagem dos carros e os coletes dos Conselheiros Tutelares. Continuando Sr. Luís 

passou a palavra a senhora Carina Cordeiro da Silva, que apresentou o Projeto da Casa Lar referente ao Edital de 

Seleção de Projetos para captação de recursos do Banco Santander “Amigo de Valor 2021.  A senhora Carina 

enfatizou sobre os objetivos do Projeto EquiPAR- Lar de Amor, oferecendo proteção social à criança e 

adolescente onde os vínculos familiares estão rompidos e fragilizados, por meio do desenvolvimento de suas 

potencialidades, bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia, protagonismo e cidadania, 

mediante o  fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, com a contratação de uma equipe técnica 

compromissada e competente e aquisição de eletrodomésticos/utensílios para atender a demanda da casa.  

Informou que o valor do financiamento do Projeto é de R$ 126.852,19(cento e vinte e seis, oitocentos e cinquenta 

e dois reais e dezenove centavos). Foi aprovado pela plenária do Conselho o  Projeto EquiPAR- Lar de Amor,  

da Associação Amigos da Casa Lar, CNPJ:09.192.895/0001-88, para participar do Edital de Seleção de 

Projetos para captação de recursos do Banco Santander “Amigo de Valor 2021, no valor de R$ 

126.852,19(cento e vinte e seis, oitocentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos);  foi aprovado 

ainda a inclusão do Projeto EquiPAR- Lar de Amor no Plano de Ação no Plano de Aplicação referente ao 

período de 2021/2022  e encaminhado para inclusão na proposta da Lei Orçamentária do Anual do 

Município para o ano de 2022. Finalizando o Sr. Luís fez um agradecimento às Escolas da Rede Municipal, que 

doou o material e confeccionou as margaridas para o evento de 18 de maio de 2021, agradeceu ainda a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social pelas faixas, a Rede de proteção a Mulher, a Polícia Civil, a Gerência de 

Assuntos Comunitários, aos Conselheiros Tutelares e aos Conselheiros do CMDCA por terem abraçado esta ação 

tão importante no combate ao abuso sexual de criança e do adolescente. Nada mais havendo a tratar, eu Ordália 

da Assunção Santos, 1ª secretária, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 

Diamantina/MG, 02 de junho de 2021. 

 


