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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
CNPJ -21.275.855/0001-03 

         Rua da Glória nº. 132, 2º Andar Centro - Diamantina MG Telefone: 3531.7049 - CEP. 39100.000 

E-mail: cmdcadiamantina2018@gmail.com 

ATA CMDCA Nº 157 /2022 DE 09/03/2022.  

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Convocação Edital de convocação e Pauta da Reunião do CMDCA nº 157, de 25/02/2022 

DATA:  09/03/2022 (nove de março de dois mil e vinte e dois). 

HORÁRIOS:  A Reunião Iniciou as 9h e terminou as 11:30h.  

Local da Reunião:  Rua Caetano Mascarenhas, 44 Bairro Rio Grande- Sede dos Conselhos. 

  

C
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P
R

E
S

E
N

T
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S
: 

1- Heliomar Valle da Silveira- Presidente do CMDCA. 

2- Toni Pablo Santo Galindo – Secretário.  

3-  Nágila Steffânia Costa – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. 

4- Sérgio Luiz Nascimento – Secretário Municipal de Educação 

5- Valdirene Elaine Melo Costa - Educação 

6-  Adelayde Dias Ferreira - SPI – EPIL – AJIR - VEM 

7-  Lívia Andrade Neves costa   APAE  

8-  Daniel Castro Ramos - Secretário Municipal da Fazenda.  

9- Evany Rodrigues da Silva - PROCAJ 

10- Flaviana Barbosa -  SPI – EPIL – AJIR - VEM 

CONSELHEIROS  

AUSENTES:  

Liliany Mara Silva Carvalho e sua Suplente Flavia Carla da Cruz Mota. (S.M. Saúde) 

Leticia Araújo Neves Sena e sua suplente Vanessa Aparecida (HNSS – CER) 
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N
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S

: 1- Kátia Aparecida da Cruz Silva – Secretária Executiva do CMDCA, Presidente do CMAS 

2- Ozânia Joaquina dos Reis – Presidente da APAE 

3- Janaína Andreia Assunção – Conselheira Tutelar 

4- Ivanete Correa Faria – SMDS  

5- Cleide de Jesus Dias – Coordenadora do CAPS AD 

6- Jany Rodrigues Pereira – Estagiária de Direito/CMDCA. 

7- Kelly Cristine Tameirão – Coord. do CRAS da Palha. 

8- Magda Edite da Silva – Conselheira Tutelar 

9- Luiz Eduardo F. Ferreira – Entidade SPI - AJIR 

10- Marcos Vinícius Baracho – Entidade SPI -  EPIL 

 

Fórum legal 10 Conselheiros presentes: constatado o Fórum legal para a realização da presente reunião. 

DELIBERAÇÃO DA 

ATA CMDCA  

 

Aprovada a Ata CMDCA nº. 156, de 02/02/2022. 

 

        

    INFORMES: 

Sede do Conselho CMDCA; Defensoria Pública; Conselho Tutelar; Reunião com a Dra. Caroline 

dia 11/03/2022 as 13;00horas; informações sobre o Serviços Psicológicos para Criança e 

adolescentes no município de Diamantina; Edital de Chamada Publica sobre o Diagnóstico da 

Infância e adolescência e suas famílias do município de Diamantina; Placa sobre as informações 

dos recursos apoiados pelo FMDCA nas entidades beneficiadas (ate10 minutos). (Presidente 

Heliomar e Secretária Executiva). 
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USO DA PALAVRA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O senhor Heliomar, presidente do CMDCA iniciou a reunião desejando boas vindas e 

agradeceu a presença de todos. O Presidente, informou da reunião que teve na última 

segunda feira, dia 07/03/2022 na cidade de Belo Horizonte/MG com o Defensor Público 

Geral Gério Patrocínio Soares a respeito da aquisição a cidade de Diamantina da 

Defensoria Pública, no qual há uma grande demanda na cidade, sobretudo em relação à 

violência contra a mulher (números estes reflexos das ações conjuntas da Delegada Kíria 

Orlandi, projetos da OAB e outros). O Defensor por sua vez, informou que no dia 18/03 15 

novos defensores irão tomar posse e que há 2 vagas para Diamantina. Entretanto estes 15 

serão para substituir aqueles que já faleceram ou apresentaram. Contudo, a sua substituta 

em breve, Raquel, se comprometeu ao senhor presidente que no máximo no 2 º semestre 

de 2022 irá entrar com o pleito de mais 2 defensores (na área civil e criminal). 

O presidente levantou a pauta e acordada por todos presentes, do trabalho dos 

Conselheiros Tutelares ser remunerado àqueles que o fizerem no modo plantonista, visto 

que, já há uma legislação na cidade de Santa Catarina que normaliza o benefício monetário 

aos plantonistas, e não tirarem as horas extras como folga, como vem ocorrendo.  

No dia 08/03/2022 ainda na cidade de Belo Horizonte, o Presidente Heliomar, se reuniu ao 

Senhor Subsecretário do Estado Jeferson Botelho, para discutirem sobre a proposição de 

um estabelecimento socioeducativo na cidade de Diamantina, pois a cidade não detém 

esta instituição proposta pela legislação da Criança e adolescente (ECA). O estado tem 

prioridade na questão orçamentária para o estabelecimento do centro socioeducativo, visto 

que, como informado pela Polícia Militar e Polícia Civil. Informaram que o índice que 

infrações por estes nos últimos dias (festival de verão) na cidade de Diamantina, 

“apreenderam” diversos menores com arma de fogo, drogas, arma branca, mas nada 

podem fazer, pois esse estabelecimento socioeducativo ou é longe ou não tem vaga, 

obtendo a desvinculação familiar o que não é benéfico para este. O Subsecretário então, 

se comprometeu emir à cidade de Diamantina para ver um terreno de 20 mil m², no qual 

terá quadras, piscina, tudo necessário para a ressocialização desta criança e adolescente, 

no qual abrirá a licitação ao Estado que proverá e operacionalizar este centro. Ademais, 

para se fazer completa a legislação vigente, implemente, que também é de competência 

do estado, onde adaptam uma casa, com alimentação saudável, afazeres socioeducativos, 

podendo até mesmo pernoitar no local. 

O Conselheiro Toni Pablo Souto Galindo e também Presidente da Casa Lar, informou que a 

instituição hoje atende crianças de 0 a 12 anos de idade, mas não tem a tratativa de abarcar 

adolescente, e recebeu um proposta do Dr. Promotor Luís Gustavo em que se pesa a não 

separação familiar. A Deliberação da Casa Lar, feita pelo senhor Pablo, no qual esclarece que 

desde de 2007 atende a 9 municípios, é de utilidade pública de alta complexidade 

impreterivelmente todos os dias do ano. A Instituição sobrevive com doações da sociedade civil 

e capital público, atualmente tem 11 crianças, sendo que deveria ter apenas 10. Desde 

16/10/2021 o financeiro vem sofrendo seríssimo desequilíbrio, que funcionários estão sem 

receber desde o 13º salário até então e sem previsão de pagamento em fevereiro de 2022. O 
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USO DA PALAVRA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

senhor Pablo desde 11/10 vem tentando com a promotoria uma solução eficaz para sanar esse 

problema, mas até então nada concreto, e a situação dessa instituição Casa Lar, hoje é muito 

grave.  

 

O promotor por sua vez, quer expandir o projeto da casa lar o que será muito importante e 

necessário. No entanto para galgar maiores passos, é necessário valorizar o que já existe e 

vem junto ao Conselho para buscar solução pra sanar esse problema. A dívida da Casa Lar é 

em torno de 30 mil reais, pois os gastos são muito altos. As crianças moram na Casa, e tudo 

que uma criança necessita é atendida na medida do possível. Inicialmente, a Diretoria não está 

de acordo com essa expansão proposta pelo MP, pois a realidade é muito precária.  

 

Não obstante, como relatado pelo senhor Pablo, tratativas junto ao MP estão sendo ineficientes 

quanto a ressocialização dessa criança, pois a abordagem de uma criança é totalmente 

diferente de um adolescente. Portanto, é necessário uma reordenação do serviços Casa Lar, 

não é um problema só de caixa, mas de funcionalidade também.  Por óbvio, essa expansão é 

necessária, mas tem de ser muito bem demarcada e pontuada, e primeiramente sanar vícios 

já existentes. Hoje, paga-se a Casa 7 mil reais e com a expansão pagaria 25 mil, porém as 

Comarcas não pagam deliberadamente, ficando na maioria sobre a cidade de Diamantina, na 

qual fica sobrecarregada em relação aos outros municípios.  

 

Sendo assim, na reunião sexta(11/03/2022) com a Doutora Juíza Carolina é necessário expor 

que um projeto político pedagógico é inviável, muito complicada no momento atual. Desse 

modo, o MP com o projeto de expansão faz-se necessário, porem tem de atender algumas 

demandas da melhor maneira possível e com os cuidados necessários, no qual será elaborado 

pelo Sergio; a situação emergencial da casa Lar independentemente da expansão, no qual o 

Conselheiro Daniel ficou responsável de laborar um plano de emergência para os que ali 

trabalham e desde então estão sem receber o 13º salário; a Casa Lar, no qual é um acolhimento 

institucional está tendo seríssimas dificuldades financeiras, e assim, o Senhor Pablo, ficou de 

estruturar uma planilha no qual consta o custo físico que a casa abarca com o recebido, para 

que assim mostre com clareza todos os gastos da instituição. 

 

A Conselheira Nágila Steffânia Costa e também Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

– Presidente do CMHIS, a respeito do projeto Família Acolhedora, pede ajuda de todos os 

Conselheiros presentes para indicar famílias com perfil correspondente com a legislação, para se 

cadastrarem no Programa como Família Acolhedora. 

A Coordenadora do CAPI AD Cleide de Jesus Dias – informou que no município de 

Diamantina não há profissionais psiquiátricos disponíveis para essa Instituição, 

principalmente pelo fato de não encontrar um psiquiatra que queira trabalhar nesta 

instituição, pelo baixo preço remuneratório pago pela prefeitura a estes profissionais. Por 

isso irá pleitear junto ao prefeito, novos valores de pagamento a este especialista para que 

assim possam se fixar nesta instituição, como apresentado ao Conselho sobre a estrutura 

mental destes. 
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A Servidora Paulina Barbosa da S.M. de Educação expos que tem sido cada vez mais 

exponencial o autismo.  

E assim, seria necessário uma equipe multidisciplinar com fisioterapeutas, psicólogos, 

psiquiatras ou neurologistas juntamente com o educador para de diagnosticar 

efetivamente. Essa equipe se fazia presente no ano de 2020, mas veio a pandemia e foi 

suspensa, e em 2021 com o ensino remoto esse acompanhamento se tornou ineficiente. 

Então, a título de esclarecimento, neste ano de 2022, abrirá edital, chamamento público 

para se refazer essa equipe, e também para que possam atender outras secretarias, 

projeto esse já encaminhado ao procurador jurídico. E ainda para a próxima reunião, O 

Concurso JK literário, que se visa colocá-lo para funcionar, o que irá também desafogar os 

postos de saúde com melhor acolhimento desenvolvimento social e garantia destes.  

Esse projeto chamado de Start, tem demanda inicialmente de 10 meses, devido à alta 

demanda, mas que irá requerer continuidade de forma avassaladora dentro das políticas 

públicas. 

DELIBERAÇÕES:  

1. Foi apresentado ao plenário o Oficio 014/2022, de 14/02/2022 da Casa lar solicitando 

mudança do título do Projeto TRANSFORMANDO VIDAS para “DANDO ASAS PARA 

A IMAGINAÇÃO”, que foi discutido e aprovado pelos conselheiros presentes; 

2. Foi apresentado o Oficio 025/2025, de 19/01/2022, da Secretaria Municipal de Saúde, 

sobre a solicitação da concessão de direitos e responsabilidades no uso do veículo 

Gurgel Placa. GMF – 4874, para a Secretaria Municipal de Saúde do município de 

Diamantina, o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. 

3.  Foi apresentado para deliberação o Oficio nº.03/2022, de 21/02/2022 da Sociedade 

Protetora da Infância – Unidade Epil solicita a mudança de nome do projeto 

Brinquedoteca para Ensinando com arte, permanecendo a verba de 52.138,00. As 

crianças terão reforço escolar, brincadeiras e entretenimento com arte para estimular 

a leitura e escrita, por isso a mudança do Título do Projeto BRINQUEDOTECA para 

ENSINANDO COM ARTE foi aprovado pelos conselheiros presentes; 

 

4. Foi apresentado o Oficio 033/2022, de 15/02/2022, Ozânia Joaquina dos Reis – 

Presidente da APAE, por ordem de esclarecimento ao CMDCA, afirmou que a APAE efetuou 

o pagamento de dívida junto a prefeitura de Diamantina, em decorrência do valor de 13 mil de 

verbas que recebera em 2011 do projeto Palha de milho e não foi efetivado, houve a devolução 

do valor mas sem atualização deste valor no ano de 2020 e como consequência o valor de 

2.552,10 como multa a instituição que já foi devidamente paga. Ainda a título de 

esclarecimento, essa instituição está quase conseguindo o Centro com apoio psicológico, 

assistencial e social, em parceria com o Município, o que será benéfico para a mesma e a 

sociedade como um todo. 
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5. O Senhor Presidente solicitou informações da Sra. Kátia Cruz sobre a Deliberação do 

Projeto Cinoterapia da Entidade HNSS – Unidade CER, no valor de R$ 14.163,86, 

apresentado em 2017, baseado ainda na RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 023/2018, de 

12/06 /2018 e Resolução CMDCA n RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 076/2019, de 

10/04/2019, quando foi apresentado todos os documentos do referido projeto, como as 

atas pela Secretária executiva, e o mesmo foi cancelado suas diligencias e retirado da 

pauta, uma vez que o projeto foi apresentado para aprovação no CMDCA por uma 

exigência do Edital do Itaú Social do qual estava concorrendo a época (2017) e não 

pelo FMDCA do Município, o que foi aprovado pelos conselheiros presentes a 

retida do projeto em questão da pauta e arquivado.  

6. Por ordem do Sr. Presidente  o Secretário do CMDCA Sr. Pablo, apresentou os nomes 

dos conselheiros nomeados para a recomposição das Comissões para o período de 

2022/2024 e a Junção de 10 comissões para 06 Comissões permanentes do 

Regimento Interno que passa a denominar da seguinte forma: DAS COMISSÕES 

PERMANENTES DO REGIMENTO INTERNO: 1- Comissão Permanente de 

legislação, de políticas orçamentárias e gerenciamento do fundo. 

COORDENADORA: Adelaide Dias Ferreira -  OSC, MEMBROS: Daniel de Castro 

Ramos – GOV, Ana Amélia da Silva Ávila – GOV, Luciana Maria Cruz – OSC, 

CONVIDADOS:  Ruth Antônia Moreira – PROCAJ, Ordália Assunção dos Santos – 

VEM, Luís Carlos Ferreira – GOV. 2- Comissão de Acompanhamento do plano 

Municipal de atendimento socioeducativo das políticas, programas e serviços, e 

projetos referentes a garantias de direitos da criança e do adolescente.  COORDENADOR: 

Daniel Sanguinete – OSC, MEMBROS: Nágila Steffânia Costa – GOV, Sérgio Luiz 

Nascimento -  GOV, Adelaide Dias Ferreira – OSC, CONVIDADOS: Rute Antônio 

Moreira – PROCAJ, Sidney José Costa – COMPOD, Paulina Barbosa Sousa – 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA.  3- Comissão Permanente especial de assuntos do 

Conselho Tutelar, e o processo eleitoral de escolha dos conselheiros tutelares. 

COORDENADOR: Luciana Maria Cruz – OSC, MEMBROS: Adriana de Paula Santos 

– OSS, Valdirene Elaine Melo Costa – GOV, Barbara Moreira Batista Maciel – GOV, 

CONVIDADOS: Ozânia Joaquina dos Reis – APAE, Luiz Eduardo Fernandes Ferreira 

– AJIR, Décio dos Santos Gomes – OBRAS SOCIAIS  4. Comissão permanente 

registros e avaliação e monitoramento do CMDCA. COORDENADOR: Marineuza 

Godinho Costa – GOV, MEMBROS: Flaviana de Marilac Silva Barbosa – OSC, 

Vanessa Aparecida da Cunha Aguilar – OSC, Ana Amélia da Silva Ávila – GOV, 

CONVIDADOS: Kátia Aparecida da Cruz Silva – CMAS, Décio dos Santos Gomes – 

Obras Sociais, Carina Cordeiro – CASA LAR. 5 - Comissão permanente de 

divulgação e mobilização. COORDENADOR: Heliomar Valle da Silveira – GOV 

MEMBROS: Evanir Rodrigues da Silva – GOV, Lívia Andrade Neves Costa – OSC, 

Daniel Sanguinete – OSC. 6 - Comissão permanente do programa de ações 

integradas e referenciais de enfrentamento à violência sexual Infanto juvenil. 

COORDENADOR: Toni Pablo Souto Galindo – OSC MEMBROS: Nágila Steffânia 
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DELIBERAÇÕES: 

 

 

 

 

Costa – GOV, Liliany Mara Silva Carvalho – GOV, Letícia Araújo Neves Sena – OSC, 

CONVIDADOS: Glaucia Bento – CASA LAR, Carina Cordeiro – CASA LAR . 

7. Por ordem do Sr. Presidente a Sra Kátia Cruz informou sobre a deliberação dos 

Pareceres da Comissão sobre a atualização da proposta “ARTE, CULTURA E 

TECNOLOGIA” a Entidade AMA-ME.   - Dos Projetos da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, com a proposta 1ª denominada “Viva Diferença”. Proposta II 

“Concurso JK de produção literária”. Do projeto ENSINANDO COM ARTE da Entidade 

Sociedade Protetora da Infância -  Unidade EPIL e da Unidade AJIR, com a proposta 

“ A arte de Viver no Século XXI e seus desafios”. Ainda o Projeto da Entidade REDE 

CIDADA, todos serão apresentados os pareceres na próxima reunião do dia 

06/04/2022, para deliberação do plenário uma vez que os conselheiros das 

comissões foram nomeadas nesta reunião. 

8. O Presidente reafirmou a necessidade de todas as comissões apresentarem propostas 

para atender o § 3º do artigo 6º da lei M. 3547/2010, que prevê:  “O Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá apresentar ao Poder Executivo 

Municipal até o dia 30 de abril de cada exercício, as propostas a serem incluídas na 

Lei de  Diretrizes Orçamentárias – LDO.”  (5 minutos) Heliomar Presidente do CMDCA. 

Que também ficou para a próxima reunião do dia 06/04/2022 do CMDCA. 

  

PRÓXIMA REUNIÃO 

DO CMDCA: 

 

   Dia: 06/04/2022 às 9h, na Sede do CMDCA localizada a Rua Caetano Mascarenhas,  

    Nº. 44, Bairro Rio Grande – Diamantina  

     

ENCERRAMENTO: 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente solicitou a lavratura da presente ata que após lida foi 

aprovada pelo conselheiros presentes. Diamantina/MG, 09/03/2022. 

                 

 

Presidente: 

Heliomar Valle da Silveira 

 

 

 

 

Primeiro Secretário: 

Toni Pablo Santo Galindo 

 

 

 

 

Secretária Executiva: 

Kátia Aparecida da Cruz Silva 

 

 

Diamantina/MG, 09/03/2022. 

 


