CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CNPJ -21.275.855/0001-03
Rua Coronel Caetano Mascarenhas nº. 44, Bairro Rio Grande - Diamantina MG Telefone: 3531.7049 - CEP. 39100.000
E-mail: cmdcadiamantina2018@gmail.com

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA Nº 161/ 2022 DE 06/07/2022.
CONVOCAÇÃO: Edital de convocação e Pauta da Reunião do CMDCA nº 160, de 01/06/2022
DATA: 06/07/2022 (seis de julho de dois mil e vinte dois)
HORÁRIO: A Reunião iniciou às 9:11h e terminou às 11:00h.
LOCAL DA REUNIÃO: FUMBEM - Rua da Glória, nº469, Centro, Diamantina/MG
PRESIDENTE: Helliomar Valle da Silveira
CONSELHEIROS PRESENTES:
1- Helliomar Valle da Silveira Titular
2- Marineuza Godinho Costa - Suplente
3- Toni Pablo Souto Galindo – Titular - Primeiro Secretário
4- Sérgio Luiz Nascimento- titular SMEDUCAÇÂO
5- Daniel Castro Ramos- Titular SMFAZENDA
6- Evany Rodrigues da Silva- Titular PROCAJ
7- Adelaide Dias Ferreira – Titular- SPI
8- Lívia Andrade Neves Costa – Titular APAE
9- Vanessa Aparecida da Cunha Aguilar – Suplente – HNSS- CER
10- Flávia Carla da Cruz Mota – Suplente- SMSAÚDE
11- Nágila Steffânia Costa – Titular SMDSSOCIAL
12- Valdirene Elaine Melo Costa – Suplente SMEDUCAÇÂO
CONSELHEIROS AUSENTES:
1Liliany Mara Silva Carvalho – Titular- SMSAÚDE
2Letícia Araújo Neves Sena – Titular HNSS- CER
3Sérgio Luiz Nascimento – Titular SMEDUCAÇÂO
DEMAIS PARTICIPANTE:
1Kátia Aparecida da Cruz Silva – Secretária Executiva do CMDCA.
2Jany Rodrigues Pereira – Estagiária de Direito/CMDCA.
3Andreia de Jesus Silva Lopes
4Janaína Andréia Assunção – Conselheira tutelar
5Aryane Martins Lopes Coordenadora do CRAS Bom Jesus.
6Rosimere Ferreira Lima – Presidente do COMPIR
7Glaciene de Jesus Bento Costa - Policial Militar
8Durval Queiroga Neto - Policial Militar
9Marcos Vinícius Baracho OSC – EPIL - AJIR
10Luiz Eduardo F. Ferreira – OSC – EPIL - AJIR
11Danyelle Crystina Fernandes – Secretaria Municipal de Educação
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Ludmara Campos Farnezi - Sec. Municipal de Saúde,
Kelly Cristine Tameirão – Coordenadora do CRAS PALHA
Rute Antônia Moreira OSC - PROCAJ
Shay Soares - representante de OSC
Evandro Moreira Coordenador da FUMBEM
Ozânia Josefina dos Reis- APAE
Ivanete Correa Faria – SMDS

QUÓRUM LEGAL
10 Conselheiros presentes, constatado situação regimental legal para a realização da presente reunião.
DELIBERAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CMDCA:
Aprovada Ata CMDCA nº. 160, de 01/06/2022.
INFORMES:
Pela ausência do primeiro e segundo secretários a Sra. Katia foi nomeada para secretariar a presente reunião.
O Presidente já antecipou que surgiram mais dois assuntos que serão discutidos ao final. Fez o Convite a
todos para participarem no dia 10/08/2022 (dez de agosto de dois e vinte e dois), na EPIL de uma capacitação
sobre “Prestação de Contas dos Recursos Financeiros apoiados pelo FMFCA” para as entidades e programas
e projetos do governo inscritos no CMDCA. Solicitou da Sra. Katia as providencias necessárias para a
efetivação da Capacitação.
O Presidente Helliomar Silveira, informou a todos presentes sobre o andamento da implantação da
Defensoria Pública e o Centro Socioeducativo no município. Afirmou que no município de Diamantina atende
interesses gerais, no entanto quando o assunto é mais particular a Ordem dos Advogados do Brasil(OAB)
declina em alguma razão, colocou ênfase na violência contra a mulher que tem grande insurgência no
município, como a Juíza de Direito de Diamantina Drª. Carolina expressou que a violência contra a mulher
está dentre os demais ocorrência e precisa de acompanhamento jurídico adequado para tal.
Prosseguindo, quando encontrou com o Senhor Gério, Defensor Geral, e por ser da cidade de Diamantina
teve receio de ser acusado de favorecer a sua cidade. Como estava saindo e a Drª Raquel iria ser nomeada
como nova Defensora, não teria que criar cargos e sim prover os devidos cargos. O Secretario Helliomar,
retornou há 15 dias para cobrá-la, informando que em agosto 18 novos defensores irão tomar posse em
setembro, e farão um treinamento em 90 dias. Enfatizou que estão procurando local de funcionamento, e no
município há 2 vagas (uma cível e uma criminal). O Presidente Helliomar sugeriu que antes de entrar em

2

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CNPJ -21.275.855/0001-03
Rua Coronel Caetano Mascarenhas nº. 44, Bairro Rio Grande - Diamantina MG Telefone: 3531.7049 - CEP. 39100.000
E-mail: cmdcadiamantina2018@gmail.com

exercício a Defensoria Pública, fizessem uma reunião com todos envolvidos na Rede socioassistencial do
município, para falar o que é a Defensoria, para que todos tome ciência da sua instalação.
Sobre o Medida Socioeducativo, o ato infracional praticado, é preciso que ele seja efetivo, e em Diamantina
não tem esse Centro e tem que ser levado há algum outro município, com Montes Claros, Pirapora, quando
há vaga. No entanto essa situação fica complicada para família seus entes, o que não é uma boa solução.
Por isso, o Senhor Jeferson Botelho, priorizou a construção do Centro em Diamantina, com 90 vagas e irá ser
construído ao lado da subestação de energia numa área de 20 mil metros com contrato de execução, um
terreno plano no qual se adequa a tal, então será feita licitação para o Estado, para sua construção.
Ato continuo, sobre a proposta de Projeto de Lei Municipal que reestrutura a Lei 3547/2010, pela Comissão
de Legislação. A Senhora Kátia começou explicando que houve uma reunião da Comissão onde estavam
presentes a Secretária Nágila, Ana Amélia, Aparecida, Drª. Adelaide; que esta proposta já foi alvo de analise
em outra gestão do CMDCA; que o assunto foi debatido parágrafo por parágrafo; que a proposta é uma
reestruturação da lei existente.
O Senhor Helliomar assegurou que a lei precisa ser revista; que foi necessário fazer estas readequações na
proposta, contudo os demais conselheiros, se quiserem relerem e sugerir novas modificações ficará a cargo
de cada um; que eles têm 60 dias para darem um retorno na reunião do CMDCA do mês de setembro.
A Senhora Nágila afirmou sobre a dinâmica de revisão da Lei e manifestou favoravelmente as alterações
propostas do projeto de lei.
Sobre o INFORME da Saúde Mental da Criança e Adolescente no Município o Presidente passou a palavra
para a Senhora Flávia, enquanto Representante da Saúde, informando que nos dias 23 e 24 de junho houve
Conferência Mental de Saúde, e a tema saúde mental foi uma das pautas para ser aprovada no plenário.
Quanto às Crianças e Adolescente houve aprovação do que foi pleiteado e está em análise pela implantação
do CAPS INFANTIL.
Que a proposta foi de montar ambulatório com equipe mínima e a Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) se tornou pareceria; que o Drº Guilherme psiquiatra e professor da área de
saúde da Universidade se ofereceu para fazer atendimento via atenção primária. De início ao professor e Drº.
Guilherme atenderá essas Crianças e Adolescentes, como via de solução imediata e pelos alunos de medicina
juntamente com o professor ou enfermeiro da unidade de saúde ou medicina no PSF. Enquanto isso os
tramites ao CAPS I, estão encaminhados.
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Que a parte de Psicologia na Policlínica, fará a triagem de atendimentos para poder dar direcionamentos
possíveis, e em caso de dúvida terá tele consultoria. Essas consultas tem de serem agendas pela Secretaria
de Saúde em caráter ambulatorial. A Senhora Flávia afirmou ainda que em casos de Urgência e Emergência
tem que procurar o hospital.
Passando para o próximo INFORME, o Senhor Helliomar convidou todos os presentes para uma palestra no
qual será porta voz, citou exemplo de uma criança que estava perambulando e precisava de ser atendida e
não conseguiu, pediu ajuda da Senhora Janaína, para ajudar, e ainda afirmou que há sim demandas de
urgência e emergência, incluindo sábado, domingo e feriados, pois há maior incidência surtos são depois das
15h, de madrugada, e não somente em horário estipulado, e portanto há necessidade de encontrar uma
resposta para essa demanda fora desse cenário. Afirmou que questões de Autoextermínio tem que ser
atendido no Pronto Atendimento(PA).
A senhora Carina com uso da palavra, deu apoio e falou da criança que foi estabilizada mas não pode ser
internada, e com apoio de Drº. Guilherme conseguiu.
A senhora Ludmara falou da necessidade de, amparar esses que são frágeis, precisando fortalecer esse
nicho, no tocante as denúncias, incentivar cada vez.
A senhora Flávia, continuou informando que não é esperado um surto psicótico da criança, e até terem
ciência do caso, já passou horas, evidenciou que é o momento da rede se fortalecer em prol dessas, mas
enfatizou que os postos de saúde, trabalham com prevenção e não com a urgência e emergência, e nesses
casos tanto de adultos e criança tem de irem no hospital. Enfatizou, sobretudo do fortalecimento da rede na
Conferência Municipal da saúde, cujo assunto foi muito debatido, e que é necessário mudar o olhar sobre
essa questão.
O Senhor Helliomar destacou, que essa demanda está sendo reconhecida sobretudo pela área da saúde,
resposta da qualidade das políticas públicas sejam mais eficazes, e reiterou que duas coisas tem de serem
feitas:
1)

Convidou todos para que na sexta-feira, dia 08/07/200, às 14 h no Seminário na faculdade, momento

que a rede poderia ter para ouvir quem de fato está na ponta e quem lida com a demanda e assim possa
gerar luz a uma resposta de qualidade;
2)

Informou que a Senhora Liliany e a Senhora Nágila pacificassem sobre o assunto e marcassem, para

semana que vem o Encontro de Psicólogos e Psiquiatras da Saúde e Assistência Social, como demanda a
saúde mental, e o pessoal da saúde com capacidade rede resposta; sugeriu que haja uma conversa interna
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entre os próprios profissionais pra equacionar urgência e emergência, e após isso como se dará a sequência
do “tratamento propriamente dito”.
A senhora Carina informou que será no Anfiteatro de Enfermagem às 14 h.
Ainda nos INFORMES, o presidente informou sobre a convocação nacional através do CONANDA das
CONFERÊNCIAS DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE em todo território nacional; que
conforme a convocação do CONANDA a Data prevista para Etapa Nacional é até novembro 2023; Etapa
Estaduais de janeiro a agosto de 2023 e Etapas Municipais/Regionais de maio a dezembro de 2022. O Tema
Central a nível nacional é “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de
pandemia pela Covid19: violações e vulnerabilidades de crianças e adolescentes, ações necessárias para
reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.
A Senhora Kátia informou que a Conferência foi convocada em dezembro de 2021 e alterada suas datas em
2022. É necessário realizar as pré-conferencias, encaminhar a convocação da conferencia aprovada pelo
CMDCA para formalizar do decreto municipal que convoca a população e a rede socioassistencial. Nomear
uma comissão organizadora, marcar data, horário, montar um cronograma contendo local, data, horário dos
eventos da conferencia municipal.
O Secretário Helliomar enfatizou sobre a comissão organizadora com a participação dos conselheiros do
CMDCA, da redesocioassistencial, povos de comunidades tradicionais (criança e adolescente ligada a etnia),
estudantes do ensino médio, o NUCA e entidades que também foi aprovado pelos conselheiros presentes
O senhor Helliomar, informou que no sábado dia 09/07/2022 às 17H acontecerá o Chá solidário da Vem, com
quitandas e show da cantora Aninha Sá. O ingresso é no valor de R$ 25(vinte e cinco reais), um valor simbólico
pois é um momento de praticar ato de solidariedade da entidade junto à sociedade.
USO DA PALAVRA:
A respeito do primeiro tópico da Deliberação, sobre o Relatório do Fórum Comunitário Selo UNICEF, o Senhor
Helliomar passou a palavra para a Senhora Kelly, Daniele e o Senhor Luiz Eduardo que fizeram uma
apresentação do Plano de Ação Municipal pela infância e adolescência do selo UNICEF que foi aprovado
pelos conselheiros presentes.
E ainda sobre o Selo UNICEF e o Relatório foi Informado:
Quer houve a Conferência e apresentação da situações que a UNICEF encaminhou e elaboraram propostas
no dia 30/06 para ganhar 2 pontos no Selo e todas as metas foram atingidas. E a partir de então vão buscar
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pela certificação do selo UNICEF. Apresentaram a comissão, cujo intuito de fortalecer a rede, resumiram o
que aconteceu no fórum do dia 26/05 que compareceram 180 participantes, entes governamentais, prefeito e
o vice, o Presidente do CMDCA e outros. Perceberam que algumas demandas do que foi planejado não
haveria atempo hábil para conclusão e foi retirado do plano. Resumiu as ações sistêmicas de acordo com
cada eixo proposto como: educação e qualidade para todos, 80% hoje e tem que diminuir para 20%;
higienização do município, 68% e tem q atingir 100%; problema das escolas e povoados de Diamantina que
não são atendidos pela COPASA e nem COPANOR como Pinheiro que não tem nem um nem outro;
oportunidade trabalho a crianças e adolescentes de 15 e 14 anos matriculados no ensino médio, hoje está
57% para 67, 5%; prevenção da gravidez precoce, desenvolvimento integral e bem estar na da criança e
adolescente na segunda década de vida; construção de fluxo de saúde mental dia 31/08, capacitando para
isso, rodas de conversa, compartilhar com o pessoal da saúde para uma montagem de estudo; violência
contra criança e adolescente, o SPHIA, e a UNICEF não conseguiram esses dados sobre a meta tem que
atingir; eixo de participação cidadã; fortalecimento do CMDCA, meta de 8,2%.
Por fim, participação do Nuca e do fórum, a respeito do racismo, gênero, prevenção da gravidez na
adolescência, violência contra a mulher, uma forma de participarem diretamente, um núcleo itinerante com
maior público alvo de interação entre os mesmo, com mais adolescentes com acesso, criar em cada escola o
Nuca com maior fortalecimento.
A Kelly, Luiz Eduardo e Daniele, informaram que irão ao município de Datas e Gouveia, enquanto Selo
UNICEF para presenciarem a realidade e trabalhar nesse sentido, sobretudo na área rural.
Anexaram também no relatório perguntas disparadoras e de onde surgiram as propostas e colocaram no
plano em ação para cumprir as metas. Houve a apresentação de fotos do evento.
O Senhor Luiz explanou que houve um momento no fórum que o marcou, foi quando um aluno do Nuca foi
convidado se poderia dar palestra na Sopa, e “ressuscitar “essa turma lá (palavras da Diretora da Escola),
outros adolescentes também quiseram, compartilhar isso que estão vivendo, momento emocionante e
enfatizou a importância do Nuca itinerante, que vai levar essa oportunidades a outros adolescentes. Houve
Deliberação.
A Senhora Nágila, pediu voz e o Senhor Helliomar permitiu. Direcionou sua fala para a senhora Janaína, que
explicou sobre o SIPIA que é o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência; que o conselho tutelar
é órgão autônomo mas que as conselheiras precisam participar das capacitações endereçadas ao conselho
tutelar.
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Senhora Janaina falou que precisa ter computador com capacidade de operacionalizar o sistema e
capacitação dos conselheiros, e pediu 5 computadores, e uma impressora para digitalização de documentos.
Nágila afirmou que toda demanda que lhes é passada, busca atender, no entanto, que não vê presença
pontual do Conselho Tutelar nas capacitações, se não tiverem consciência que a capacitação é melhoria,
como vai fazer intervenção precisa de conhecimento sobre o assunto nas intervenções.
O CMDCA é o órgão que delibera essa temática, o que chega na Secretaria de Desenvolvimento Social é
operacionalizado mas era para estar funcionando melhor.
A Senhora Janaína concordou e falou que ficou esse tempo no SIPIA em treinamento, porem te duas
conselheiras que precisam, e reiterou o pedido de uma impressora para digitalização e a Senhora Nágila ficou
de providenciar, enfatizou que precisa de uma maior participação do Conselho Tutelar, pois quem perde são
as crianças, e um sistema alimentado consegue ter uma visão de todo.
A Senhora Nágila pediu encaminhamento do Conselho sobre essa questão.
O Presidente Helliomar seguiu a pauta, sobre o assunto “Deliberação da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
FMDCA”. A Senhora Kátia falou sobre a prestação de contas do fundo no período de 2021/2022; que a
prestação de contas é uma análise dos extratos de entradas e saídas das contas do fundo para averiguação
dos senhores conselheiros da situação do fundo.
Apresentou o documento em slide com as análises realizadas, porem foi proposto que a conselheira Elaine
representante da Secretaria municipal de educação ofereceu em pontuar mais detalhadamente as receitas e
despesas da referida prestação de contas nos moldes previsto na legislação financeira; também enfatizou
que tem pratica em trabalhar com tabelas de modo que fica mais fácil o entendimento sobre a prestação de
contas e se disponibilizou para ajudar nesta questão , o que foi aprovado pelos conselheiros presentes da
sua inclusão na comissão de prestação de contas do FMDCA, e que a pauta volte para deliberação na próxima
reunião do CMDCA, no dia 03/08/2022.
Prosseguiu para o assunto sobre a deliberação do Relatório sobre Prestação de Contas do Projeto Miguilim
2020, o Presidente informou que não foi encaminhado pela SECTUR o Relatório para a apreciação dos
senhores conselheiros.
Senhora Kátia informou que já fez vários contatos, por e-mail, ofícios e outros com a SECTUR neste sentido;
que ficaram a referida prestação de contas.

7

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CNPJ -21.275.855/0001-03
Rua Coronel Caetano Mascarenhas nº. 44, Bairro Rio Grande - Diamantina MG Telefone: 3531.7049 - CEP. 39100.000
E-mail: cmdcadiamantina2018@gmail.com

Ainda neste sentido o Senhor Helliomar pediu que fizéssemos mais uma vez, outra cobrança, visto que isso
não pode persistir e ele vai pessoalmente cobrar da Secretária de Marcia Betânia. E a presente pauta volta
para a próxima reunião CMDCA, mês de agosto.
O Presidente do CMDCA apresentou o Parecer de Requerimento da Entidade Centro de Integração EmpresaEscola de Minas Gerais- CIEE/MG da cidade de Belo Horizonte, informando que foi enviado um e-mail no dia
30/05 sobre a documentação analisada e informando suas pendencias. A senhora Rute, do PROCAJ, pediu
para a Senhora Kátia falar dessa Instituição, e esta falou que a entidade trabalha na oferta de cursos de
aprendizagem para adolescentes e jovens que tem sede em BH e filiais em Montes Claros e Ituiutaba, mas
ainda não tem filial em Diamantina; que oferta cursos para jovens aprendizes de qualificação profissional e
outros; que em partes atende as exigências do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), porém ainda faltam
documentos a serem apresentados pela entidade.
A senhora Adelaide, pediu para analisar os documentos da referida entidade e o registro do serviço a ser
prestado, informou ainda que para solicitar inscrição tem que ter filial no município; e que para concorrer aos
investidos do FMDCA precisa estar inscritas no CMDCA de Diamantina há mais de 02 anos.
O Senhor Helliomar afirmou que para manter as formalidades de registro, é necessário a solicitação, feito isto
irá remeter a comissão de legislação também. Solicitou ainda, que alguém da entidade possa estar presente
na próxima reunião do CMDCA para informar sobre a entidade e do requerimento de inscrição no CMDCA de
Diamantina, o que ficou aprovado pelos conselheiros presentes.
O Presidente Helliomar Silveira, continuando a pauta da reunião passou para a proposta de construção do
Edital de seleção de projetos apoiados com o FMDCA e passou para a Sra. Katia que enfatizou sobre a
construção deste edital, contudo há necessidade do resultado do Diagnóstico da situação da criança e do
adolescente o município para propor ao Governo e as entidade sociais as mudanças necessárias apontadas
pelo diagnóstico através de ações. Outra situação que também é complementar é a previsão deste edital de
no Plano de Ação e Aplicação do FMDCA, providenciar ainda um parecer jurídico e dotação orçamentária.
Enfatizou sobre o Diagnóstico da Realidade da população infanto-juvenil do município de Diamantina e seu
prosseguimento na construção do Edital de Seleção de Projetos; que este diagnostico está em fase de
homologação pelo prefeito municipal; que o resultado do diagnóstico é de suma importante neste processo
de construção, pois revela de forma pontual a realidade e situações que precisam ser modificadas.
O secretário Daniel perguntou se esse diagnóstico é obrigatório ou já está pronto. A senhora Kátia respondeu
que é o instrumento mais importante na construção deste edital de seleção, através dele definimos as ações
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e objetivos que queremos; que o recurso do Fundo são para investimentos em situações e demandas
especiais, e o diagnóstico é o documento que comprova esta situação que precisa ser mudada.
A senhora Nágila enfatizou da importância da execução destes projetos, que irão mudar a realidade dessas
crianças e adolescentes; que o edital deve estar em consonância com as demandas descritas no diagnóstico.
Quanto ao prazo de execução ser de 180 dias para ficar pronto.
No entanto o prazo oficial a senhora Katia ficou de verificar e trazer esta informação para o CMDCA.
Posteriormente, após edital pronto e assistência do diagnostico, a celebração do contato para realização do
diagnóstico, mas ainda é preciso aguardar estudo que possa subsidiar com mais precisão a situação adversa,
situação com intervenção como falou a Senhora Rute.
Prossegui a reunião, o Senhor Helliomar, passou a palavra para a Senhora Shay, da entidade ........... que
informou sobre a instituição que ela representa, que é uma entidade sem fins lucrativos e devolve projetos na
área de artes cênicas, cultura e outros; que tem formação em teatro profissional e visa para o município
cursos livres, e ainda ações através do teatro, expressividade e emponderamento com o intuito de transformar
a vida das pessoas. A senhora Shay já entrou em contato com a Secretaria de Educação, Secretaria de
Cultura, Secretaria de Desenvolvimento Social, e o Conselho da Criança e Adolescente, para formar parcerias
na intenção de ofertar curso de educação profissional e trabalhar nesse sentido.
O Senhor Helliomar pediu a ela que levasse ao conselho uma proposta viável, algo mais estruturado, mas o
primeiro passo já foi dado.
DELIBERAÇÕES:
1- Fica aprovado o Relatório do Fórum Comunitário Selo UNICEF e o Plano de Ação Municipal pela
infância e adolescência do Selo UNICEF versão 2022/2024;
2- Fica aprovado sobre a Prestação de Contas do FMDCA – período de 2021/2022, que a comissão
apresente na próxima reunião do CMDCA em 03/08/2022, nos moldes sugeridos nesta reunião.
3- Fica aprovado sobre o Relatório sobre a Prestação de Contas do Projeto Miguilim 2020 que o CMDCA
encaminhe nova solicitação para a SECTUR e o presidente ira interver com a Sra. Márcia Betânia
Secretária Municipal.
4- Fica aprovado sobre o Parecer do Requerimento da Entidade Centro de Integração Empresa – Escola
de Minas Gerais – CIEE/MG da Cidade de Belo Horizonte solicitando Inscrição no CMDCA de
Diamantina, que a mesma seja notificada sobre os documentos pendentes e seja encaminhado um
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convite para que a entidade envie um representante para informar sobre a inscrição requerida neste
conselho na próxima reunião.
5- Fica aprovado sobre a construção do Edital de Seleção de Projetos OSC e Governo/2022, que o
CMDCA providencie as datas do plano de trabalho junto a empresa que realizara o Diagnóstico da
realidade da população Infanto juvenil no município, que demais ações como valor total do Edital, do
projeto e número da dotação orçamentária; parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura sobre o
Edital a ser publicado e o plano de ação e aplicação ficam aguardando.
6- Fica aprovado pelos conselheiros presentes a realização da XI Conferência Municipal dos direitos da
criança e do adolescente no dia 17/11/2022, das 8:00 as 13:00 horas, em local a ser divulgado e fazer
todos s encaminhamento necessários para a devida realização da conferencia.
7- Fica aprovado a solicitação para a SMDS do pedido de uma impressora para digitalização e os
computadores para implantação do SIPIA no conselho tutelar;
ENCERRAMENTO: O Presidente perguntou se teriam algo a mais para expor na reunião, afirmou que foi
produtiva e relevante. Reiterou sobre o convite ao Chá solidário da Vem, e nada mais havendo a tratar, o
Presidente solicitou a lavratura da presente ata que após lida foi aprovada pelos conselheiros presentes.
PRÓXIMA REUNIÃO: Dia: 03/08/2022, às 9h, no EPIL, Rua Herculano Pena, nº344, Diamantina/MG.
Presidente: Heliomar Valle da Silveira
Primeiro Secretario: Toni Pablo Souto Galindo
Secretária Executiva: Kátia Aparecida da Cruz Silva
Diamantina/MG, 06/07/2022.
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