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ATA Nº. 158/2022, de 13/04/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA CMDCA, 

E DA 18ª REUNIÃO DO FÓRUM DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DE DIAMANTINA 

 

Convocação Edital de convocação 158/2022 e Pauta da Reunião do CMDCA nº 158, de 13/04/2022  

E DA 18ª REUNIÃO DO FÓRUM DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DE DIAMANTINA 

DATA:  13/04/2022 (treze de abril de dois mil e vinte e dois). 

HORÁRIOS:  A Reunião iniciou às 9h e terminou às 12h10minh.  

Local da Reunião  

Itinerante:  

Rua Herculano Pena, 344, Bairro Rio Grande – Diamantina,  

na Entidade Protetora   da Infância Unidade -  EPIL 
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1- Heliomar Valle da Silveira- Presidente do CMDCA 

2- Adelaide Dias Ferreira – EPIL – VEM – AJIR 

3- Flaviana de Marilac Silva Barbosa—Suplente 

4- Luciana Maria Cruz- Suplente Casa lar- Psicóloga 

5- Flavia Carla da Cruz Mota  (SMSAUDE) 

6- Lívia Andrade Neves Costa- APAE 

7- Carina C. Silva Pontes – HNSS- CER 

8- Nágila Steffânia Costa- SMDSOCIAL 

9- Ana Amélia da Silva Ávila- Suplente - SMDS 

10- Valdirene Elaine Melo Costa – Suplente Rep. Educação 

11- Bárbara Moreira Batista Maciel- Suplente REP Fazenda 
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1- Evany Rodrigues da Silva – PROCAJ 

2- Adriana Paula dos Santos- Suplente 

3- Toni Pablo Souto Galindo- Casa lar  

4- Daniel Sanguinete- Suplente 

5- Vanessa Aparecida da Cunha Aguilar- Suplente 

6- Marineuza Godinho Costa- Suplente 

7- Liliany Mara Silva carvalho- SMSAÙDE 

8- Sérgio Luiz Nascimento- SMEDUCAÇÂO 

9- Daniel Castro Ramos- SMFAZENDA 
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1- Kátia Aparecida da Cruz Silva – Secretária Executiva do CMDCA, Presidente do CMAS 

2- Ozânia Joaquina dos Reis – Presidente da APAE 

3- Ivanete Correa Faria – SMDS  

4- Cleide de Jesus Dias – Coordenadora do CAPS AD 

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

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

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

8- Marcos Vinícius Baracho – Entidade SPI -  EPIL- Online 

9- Paulina Bárbara de Sousa- SME – Gerente de Educação Inclusiva 

10- Kennedy Rodrigues Santos – EPIL- Educação social 

11- Maria José de Soles- Promotora popular 

12- Décio dos Santos Gomes- CMDCA- Suplente 

13- João Marcelo P. de Alves- FUMBEM- Coordenador Pedagógico 

14- Rejane Sales Mourão- PLPIS- Promotora 

15- Débora J.M. Vitorino- CECC- Presidente 

16- Rosimeire Pereira Lima- ROSA DO VALE - COMPIR- Presidente 

17- Nílcia da Conceição Morais- Associação Sementes do Amor- Presidente 

18- Glaciene de Jesus Bento- PMMG 

19- Aryane Martins Lopes- CRAS/ Bom Jesus- Coordenação 

20- Zulma Fernanda Rocha Santos- CREAS- Coordenação 

21- Bárbara M. batista Maciel –SMFAZ- Diretora Fiscalização 

22- Juliano Pedro da Silva – SEDESE- Direto 

       Fórum legal  

11 Conselheiros presentes: constatado quórum legal para a realização da presente reunião. 

 

DELIBERAÇÃO DA 

ATA CMDCA  

 

Aprovada a Ata CMDCA nº. 157, de 09/03/2022. 

 

 

 

ABERTURA  

DA REUNIÃO  

 

 

 

 

 INFORMES: 

Leo Silveira – Presidente do CMDCA, presidente do CMDCA iniciou a reunião desejando 

boas vindas e agradeceu a presença de todos. O Presidente, informou que neste dia se 

realizara as reuniões do CMDCA e da Rede, no qual seria na Casa lar, porém por motivos 

pessoais o Senhor Pablo pediu que fosse em outro local e também pelos mesmos motivos 

não pode estar presente. 

Leo Silveira – Presidente do CMDCA,  informou sobre os encaminhamentos do expediente 

do CMDCA e ações voltados a sensibilização sobre a doações do Imposto de Renda para o 

FMDCA de Diamantina; que foram encaminhados ofícios via e-mail para os Servidores, 

secretários Municipais  da prefeitura; Oficio para a Receita Federal de Diamantina  fazendo 

solicitação da Sra. Josiane Cruz titular da Agencia da Receita Federal dm Diamantina para 

fazer palestra sobre doações do Imposto de Renda na ACID para os empresários de 

Diamantina no dia 06/04/2022, as 19:00 horas na ACID; Informou sobre o oficio recebido do 

Presidente Sociedade Protetora da Infância para o CMDCA; 
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USO DA PALAVRA: 

O Sr. Marcus Vinícius, começou apresentando a Oferta de serviços da entidade EPIL, 

informou sobre o número e o público atendido. Apresentou os projetos ja realizados pela 

entidade EPIL, no qual trabalha e é coordenador. Os Projetos estimulam e trabalham com a 

mobilidade como quebra-cabeça, jogos de memória, jogos de dama, bibliotecas como reforço 

escolar, aulas de música com vários ritmos e cantores, sala de música com percussão, em 

que aqueles alunos que tem mais facilidade ensinam os próprios colegas Isso é genial, visto 

que estamos descobrindo talentos afirmou o coordenador da EPIL. Além disso, as atividades 

externas como na praça de esportes, feira no mercado velho, UFVJM, do curso de odontologia, 

em que foram mostrar aos alunos como de fato é na Universidade e suas realidades, para 

aguçar o desejo para se fazer um ensino superior. Além disso os futuros dentistas, fizeram 

campanha do agasalho com arrecadação em diversos pontos para entregar aos alunos e 

famílias da EPIL, assim como sensibilizaram empresários para a doação de cestas básicas 

para os mesmos. Parceria com o Teatro Santa Izabel. Parcerias com o Instituto Federal, no 

qual ministram palestras, há oficinas de aluno- aluno. Parceria do CRAS da Palha, com a 

coordenadora Kelly. A partir de livros doados a entidade, montaram uma biblioteca de estudos 

e sala de reforço escolar. O projeto “Vale ser e crescer unidos” apoiado pelo CMDCA e 

financiado pelo FIA. Parceria com o TJ, com o projeto “Pequeno Davi “, em conjunto com a 

associação do bairro Rio Grande, em que disponibilizaram tatame e o professor Joel, para a 

prática e incentivo de artes maciais e dança. Projeto “Café com cidadania” com o advogado 

Tiago Bélico. Houve a construção da horta comunitária com o CRAS do RG. Atividades 

desenvolvidas em conjunto com o CRAS da Palha e Rio Grande, sobre o setembro amarelo. 

Parceria com Polícia Militar (PM), entre vários outros.  

O Sr. Luiz Eduardo, do AJIR, informou sobre a oferta de serviços da entidade, explicou da 

necessidade do projeto da AJIR para atender a inserção rápida deste jovem no mercado de 

trabalho. Além disso, um trabalho voltado para suas famílias com visitas em conjunto com o 

CRAS.  Houve um depoimento de um ex-aluno, que participou do jovem aprendiz, em que 

hoje já se encontra empregado e é voluntário do EPIL. Isso mais uma vez, mostra-nos os 

frutos do bom trabalho quem estamos fazendo com o decorrer dos anos. 

A Sra Kelly, coordenadora do CRAS da Palha e Articuladora do Selo UNICEF, é servidora 

efetiva da prefeitura; que juntamente com o senhor Luiz Eduardo, apresentou a programação 

para aquisição do Selo UNICEF pelo município de Diamantina; que na devida reunião, 

informou que a edição passada Diamantina não foi aprovada, explicando o significado e 

importância desse selo. Informou que foi publicado o Decreto que nomeou a comissão do Selo 

UNICEF; que ele assume o compromisso e o direito de nortear este projeto. Explicou ainda 

para que serve, o que é, a importância da adesão do CMDCA, por isso procurou Léo, para 

esse direcionamento de políticas públicas para a Criança e Adolescente. Informou que 

visitaram a cidade de Salinas como referência na aquisição do Selo Unicef, conhecendo suas 

entidades e qual caminho percorreram para conseguir o selo UNICEF; que após esta injeção 
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de ânimo, propôs aos demais presentes a participarem unirem forças e apoiar esta ação do 

município de Diamantina. Todos ali presentes acordaram.  
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USO DA PALAVRA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DA PALAVRA: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo Silveira – Presidente do CMDCA, destaca a importância de todos na reunião que 

ocorrerá no dia 26/04 às 07:30, em que se tratará deste selo UNICEF. 

A Secretária Kátia Cruz, leu o ofício resposta da Secretaria de Saúde, Sra Liliany, em que 

o presidente do CMDCA, entendeu com positivo suas informações, pois deu  um salto de 

qualidade” como dito pelo mesmo, uma vez que o psiquiatra estará a disposição, e ainda as 

ações para efetivar o CAPSI no município; que o senhor Pablo já está verificando isso mais 

de perto ainda. Leu também o ofício da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Nágila, e 

esta ainda complementou solicitando o fortalecimento dos grupos com as famílias. A senhora 

Nágila também informou, sobre o chamamento de psicólogo para a cidade de Diamantina, em 

que se encontra no 5º chamamento e as próximos lugares, 7º e 9º respectivamente os 

candidatos são da cidade de Diamantina, melhorando as chances das mesmas aceitarem e 

permanecerem na cidade são bem consideráveis. Leu também o oficio da Secretaria da 

Educação, Serginho não pode comparecer e pediu a Paulina para representa-lo, esta 

complementou a resposta lida com relação a educação inclusiva, no qual vem realizando 

projetos e trabalhos mas inda necessita de atenção.  

A PM Sra. Glacilene Sugeriu Que Algum Representante Da Superintendência Estivesse Nas 

Próximas Reuniões do Fórum da Rede Sócioassistencial de Diamantina 

Leo Silveira – Presidente do CMDCA, ainda falou da última reunião que teve no dia 06/04 

com contadores e alguns representantes sobre a importância ao FIA (Fundo da Infância e 

Adolescência), e então a senhora Rosa do Bale, ofereceu ao mesmo no seu espaço de 

trabalho da rádio para falar dessa importância de doação ao FIA sob a declaração do 

Imposto de Renda 2022. 

A Coordenadora do CAPS AD Cleide de Jesus Dias – sugeriu sobre a rede de saúde mental 

da cidade de Diamantina, visto que, poucos sabem o que de fato é, para que serve. E então 

é necessário repensar e aprofundar da importância de saúde mental das crianças voltada para 

nossa realidade. É preciso buscar pessoas da área para adentrar e especificar esse assunto. 

Ela falou ainda, que tem uma boa procura no Cisaje, porém o custeio de um psiquiatra é alta 

e o município paga pouco a este profissional e eles não querem vir para a cidade. 

Leo Silveira – Presidente do CMDCA, solicitou então, que trouxesse um profissional que 

falasse com uma linguagem simples e clara a respeito desse assunto, para debater e fazer 

um levantamento sobre esse assunto, pois esse assunto é de suma importância e tem 

demanda para tal, necessita então dessas respostas para agir nessa direção. 

A Liliany, gestora de saúde, indagou a respeito da saúde mental, do que é praticado e do 

que é proposto sobre esse assunto.  

Leo Silveira – Presidente do CMDCA atualizou a respeito, do centro socioeducativo, sob 

medidas preventivas e protetivas, como a família acolhedora e casa lar respectivamente, por 
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exemplo. Em relação ao ato infracional, sob a decisão judicial, o DER aprovou o terreno para 

a construção do centro, aprovou água, luz, esgoto suficiente e luz de acordo com as 

necessidades do mesmo. 
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DELIBERAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, a união de medidas protetivas, com preventivas e o centro sócio- educativo, 

serão complementares para a região de Diamantina de modo a reinserção deste e de suas 

famílias.  

Ato continuo, o Sr. Leo Silveira presidente e os conselheiros presentes deliberaram 

favoravelmente sobre os Pareceres da Comissão Permanente do CMDCA de Avaliação 

e Monitoramentos sobre os projetos aprovados pelo Edital 02/2019 e o Edital 001/2020 

FIA, que segue: 

1. Foi apresentado o Parecer sobre a atualização dos dados do Projeto pela entidade Sociedade 

Protetora da Infância – Unidade EPIL com o projeto denominado ENSINANDO COM ARTE 

(aprovada a mudança do atual título do projeto), no valor R$58.132,00(Cinquenta e oito mil, 

cento e trinta dois reais). Este projeto foi selecionado e aprovado através do Edital CMDCA 

nº.002/2019, ficou suspenso por 02 anos devido as restrições da Pandemia.  

2. Apresentado o parecer favorável à aprovação do Projeto da entidade Sociedade Protetora da 

Infância - EPIL, inscrita no CNPJ nº. 20.081.774/0001-00 com o Projeto “RECONSTRUINDO 

VALORES ATRAVÉS DA MÚSICA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor captado através 

de doação de Imposto de Renda para o FMDCA de Diamantina;  

3. Apresentado o Parecer sobre a atualização dos dados do Projeto pela entidade Sociedade 

Protetora da Infância - Unidade AJIR - AMPARO A JUVENTUDE PARA INSERÇÃO RAPIDA, 

denominado: “A ARTE DE VIVER OS DESAFIOS DO SÉCULO XXI”, aprovada a alteração do 

título. O valor do referido projeto é de R$67.278,00(Sessenta e sete mil e duzentos e setenta e 

oito reais), que foi selecionado e aprovado através do Edital CMDCA nº.002/2019, ficou suspenso 

por 02 anos devido as restrições da Pandemia.  

4. O Parecer sobre a atualização do Projeto da Entidade AMA-ME, denominado “ARTE, CULTURA 

E TECNOLOGIA” aprovada a alteração do título, no valor de R$60.000,00,(sessenta mil reais). 

O referido projeto foi selecionado e aprovado através do Edital CMDCA nº.002/2019, ficou 

suspenso por 02 anos (2020/2019), devido às restrições da Pandemia.  

5. Dois Projetos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Primeiro Projeto “Viva Diferença” 

no valor de 45.500,00(quarenta e cinco mil e quinhentos reais); o segundo Projeto: “Concurso JK 

de Produção Literária” no valor de R$16.800,00(dezesseis mil e oitocentos reais), perfazendo um 

total de R$62.300,00(sessenta e dois mil e trezentos reais), selecionado e aprovado através do 

Edital CMDCA 002/2019, com base no Parecer da Comissão permanente do CMDCA datado em 

abril de 2022. Os Projetos ficaram suspensos por 02 anos (2020/2021) devido às restrições da 

Pandemia. 

6. O Projeto da Entidade REDE CIDADA denominado “Capacitação Profissional” no valor de R$ 

239.999,60 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta 

centavos), foi selecionado e aprovado através do Edital CMDCA 01/2020, de 23/09/2020 de 

Captação Recurso para o FMDCA e de acordo com o Parecer da Comissão de Avaliação e 

Monitoramento do CMDCA os conselheiros presentes aprovaram o projeto em questão. 

7. O Plano de Ação Complementar ao Projeto denominado “EQUIPAR LAR de AMOR” do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que em reunião aprovou a Entidade 

Associação Amigos da Casa Lar para executar o referido projeto por se tratar de uma instituição 

de Acolhimento de Crianças de 0 a 12 anos no município de Diamantina. O valor do Projeto inicial 
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DELIBERAÇÕES: 

aprovado foi de R$ 140.562,47 (Cento e quarenta mil, quinhentos e sessenta e dois e quarenta e 

sete centavos) aprovado a retificação deste valor na ata 134, de 02/06/2021. Com o aumento das  

 

 

 

doações articuladas pelo Banco Santander, foi necessário a deliberação do Plano de Ação 

Complementar ao projeto inicial aprovado na reunião do CMDCA do dia 13/04/2022 no valor de 

R$ 50.665,43( cinquenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), 

fixando o valor total do Projeto “EQUIPAR – LAR DE AMOR   de R$ 191.227,90 (cento e noventa 

e um mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa centavos), conforme Processo Administrativo 

CMDCA º. 001/2021, de 31/08/2021 – Programa Amigo de Valor 2021 - Banco Santander com o 

ID de Inscrição A191 e execução do Projeto pela Entidade Associação Amigos da Casa Lar do 

Município de Diamantina MG. 

Foi ainda deliberado pelo Forum da Rede Sócio assistencial de Diamantina:  

1- A Secretária Nágila, propôs:  

a) O Fórum de trabalho com a Rede de Educação convocará a presença de todos; 

b) Informou que onde era o espaço Zé Maria Black, no qual foi fechado pelo MP, 

se transformará em um Centro Social Jardim do Serro. Em parceria com o 

PROCAJ; 

c) No Curso de JOVEM APRENDIZ os mesmos terá disponíveis 4 computadores, 

e fará chamamento público, fazendo um trabalho diferenciado; 

d) Convida a todos os presentes para a mobilização das ações do dia 18 de maio, 

ao combate do abuso de criança e adolescente, com uma mobilização voltada 

para esse tema.  

2- A Rejane informou sobre o projeto “Promotoras Populares” e dissertou sobre a 

proposta do projeto. Então a Nágila, informou que já há na cidade um projeto 

muito parecido com o proposto, mas que talvez uma união destes fosse 

interessante para ambos e, sobretudo para a cidade. 

3- O Presidente Leo Silveira, pediu a Nágila que fizesse uma reunião deste projeto 

com a Rejane, com o já existente em Diamantina, para que possam unir esforços 

e fazer o melhor para atender a sociedade.  

 PRÓXIMA REUNIÃO 
DO CMDCA: 

 Dia: 04/05/2022, às 9h, Casa Lar.  

PRÓXIMA REUNIÃO 
D A REDE: 

Dia 11/05/2022, as 09:00horas  Casa dos Conselhos. 

    ENCERRAMENTO:  Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Leo Silveira Presidente do CMDCA e Secretário Municipal 
Planejamento e Gestão, encerrou a reunião solicitando a lavratura da presente ata que após lida,  foi 
aprovada pelos conselheiros presente e demais membros do FORUM.              

Presidente: 
Heliomar Valle da Silveira 

 
 

Primeiro Secretário 
Toni Pablo Souto Galindo 

 

Secretária Executiva: 
Kátia Aparecida da Cruz Silva 
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Diamantina/MG, 13/04/2022. 

 


