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 EXTRAORDINÁRIA DO CMDCA Nº 162/ 2022, de 12/07/2022.
CONVOCAÇÃO: Edital de convocação 162 de 08/07/2022 e Pauta da Extraordinária
DATA: 12/07/2022 (doze de julho de dois mil e vinte e dois)
HORÁRIOS: A Reunião iniciou às 9:03h e terminou às 10:00h.
LOCAL DA REUNIÃO: Modo remoto, pelo aplicativo de reuniões online Google Meet
PRESIDENTE: Helliomar Valle da Silveira
CONSELHEIROS PRESENTES:
1Heliomar Valle da Silveira - Titular Governo(SEPLAG)
2Toni Pablo Souto Galindo – Titular OSC (CASA LAR)
3Marineuza Godinho Costa- Suplente Governo (SEPLAG)
4Flávia Carla da Cruz Mota- Suplente (SMSAÚDE)
5Nágila Steffânia Costa – Titular Governo (SMDSOCIAL)
6Carina Cordeiro Silva Porto- Suplente OSC (HNSS- CER)
7Daniel Castro Ramos- Titular Governo(SMFAZENDA)
8Evany Rodrigues da Silva – Titular OSC (PROCAJ)
CONSELHEIROS AUSENTES:
1- Adelaide Dias Ferreira titular e Flaviana de Marilac Silva Barbosa Suplente – OSC (EPIL/VEM /AJIR)
2- Sérgio Luiz Nascimento titular SMEDUCAÇÂO e Valdirene Elaine Melo Costa- Suplente – Governo

-SMEDUCAÇÃO
3 - Lívia Andrade Neves Costa- Titular OSC. APAE e Daniel Sanguinete - Suplente APAE.
4 - Vanessa Aparecida da Cunha Aguilar - Suplente
5 - Adriana Paula dos Santos- Suplente
DEMAIS PARTICIPANTE:
1234567-

Kátia Aparecida da Cruz Silva – Secretária Executiva do CMDCA, Pres. CMAS
Jany Rodrigues Pereira – Estagiária de Direito/CMDCA.
Viviane Ribeiro Fonseca- Rede Cidadã Matriz - Belo Horizonte/MG
Ana Paula Ferreira Dias- Rede Cidadã - Filial - Diamantina/ MG
Magda Silva – Conselho Tutelar
Mariza Oliveira – Conselho Tutelar
Ivanete Correa Faria – SMDS

QUÓRUM LEGAL
08 Conselheiros presentes, constatado situação legal para a realização da presente reunião.
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DELIBERAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CMDCA:

não houve deliberação da ata 161 de 06/07/2022

INFORMES: Não houve
USO DA PALAVRA:
O Presidente do CMDCA iniciou a reunião, cumprimentando todos presentes e constatando a existência de
quórum legal eu início a reunião agradecendo a presença de todos e justificando a pauta proposta dessa
reunião extraordinária.
O Presidente Helliomar Silveira começou a reunião enfatizando sobre a importância do PROGRAMA
AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER, que o mesmo está em sua 16ª edição com mais de 20 anos
de execução em todo território brasileiro investindo em políticas públicas de criança e adolescente em situação
de vulnerabilidade social. Que os recursos financeiros dos projetos em execução, fomentados e organizados
pelo programa em questão em todo país, são oriundos de doações articuladas pelo Banco Santander junto
as pessoas físicas, jurídicas e funcionários do banco que desejam direcionar parte do Imposto de Renda
devido diretamente para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente de municípios selecionados. O
Programa Amigo de Valor é o maior mobilizador de recursos financeiros para os Conselhos de Direitos de
Crianças e Adolescentes no Brasil, desde sua criação, em 2002, o programa já ajudou a direcionar cerca de
R$110 milhões para mais de 600 iniciativas sociais voltadas à garantia de direitos, beneficiando diretamente
mais de 46 mil crianças e adolescentes e suas famílias. Nosso município foi privilegiado quando sua proposta
foi aprovada, um recurso que vem no momento difícil e oportuno, são centenas de projetos voltados ao
atendimento de meninos e meninas que tiveram seus direitos violados ou ameaçados, em situações como
trabalho infantil, abandono, negligência, maus tratos, abuso ou exploração sexual e uso de álcool e drogas,
entre outros. É uma ação muito importante conduzida pelo Banco Santander, ao participar, o doador escolhe
para qual dos projetos selecionados destinará seus recursos. O Santander acompanha a implementação ao
longo de todo o ano e, ao final, reporta os resultados alcançados. Os Conselheiros do CMDCA de
Diamantina, aprova e avalia de forma 100% positiva a eficácia e o alcance social do Programa Amigo
de Valor aqui em Diamantina e em todo território brasileiro.
Ato continuo, o Presidente passou a palavra ao Senhor Pablo, para apresentar a proposta de renovação do
PROJETO EQUIPAR LAR DE AMOR da Entidade ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CASA LAR em execução e a
manifestação dos conselheiros sobre a Renovação para o ano de 2023/2024.
O Senhor Pablo apresentou a Proposta de renovação do Projeto EQUIPAR LAR DE AMOR para o período
de 2023/2024, em slides executado pela Entidade de Acolhimento Institucional Casa Lar, que atende crianças
e adolescentes com seus vínculos rompidos e violados na oferta de serviços da Proteção Especial de Alta
Complexidade. O valor da Proposta de renovação é de R$ 200.000,00. Expos sobre a metodologia
participativa, as avaliações periódicas, monitoramento das ações, relatórios da rotina, público alvo e público
indiretamente beneficiado que é o fortalecimento extensivo à família das crianças e adolescentes atendidos.
Na discursão da proposta vários conselheiros usaram da palavra e a senhora Carina Cordeiro – assistente
social da Casa lar frisou sobre a importância do projeto para o município de Diamantina, em especial para a
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Comarca por que a Casa lar atende de forma regionalizada e os benefícios deste projeto alcança crianças e
adolescentes em outros municípios a exemplo de Datas, Gouveia, Monjolos. Informou que um dos principais
objetivos do projeto é fortalecer e ampliar o atendido também para meninas e meninos adolescentes, o
fortalecimento e a capacitação dos profissionais da entidade. A senhora Katia complementou, que essa
renovação para 20232024 é de suma importância para a Casa Lar, em especial para as crianças e
adolescentes que estão sendo e serão os maiores beneficiados desta extensão do projeto. O Presidente
Heliomar Silveira, expressou que vê com muita alegria essa participação e solidariedade em Diamantina, seja
com as doações advindas do Imposto de renda, no qual ampliou a contribuição, e sabido que tamanha
contribuição está indo para uma entidade que tem uma história de acolhimento na cidade. E a RENOVAÇÃO
DO PROJETO ORA APRESENTADO FOI APROVADO POR TODOS OS CONSELHEIROS PRESENTES .
Prosseguindo para a terceira pauta, o Presidente passou à palavra para a Viviane Ribeiro da Rede Cidadã
matriz em Belo Horizonte sobre a proposta de REMANEJAMENTO DA RUBRICA DO PROJETO
“CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL” no valor de R$ 249.614,96, selecionado e aprovado através do Edital CMDCA 01/2020,
de 23/09/2020 de Captação Recurso para o FMDCA, que será executado no período de 24 meses do ano de 2022/2023
no município de Diamantina.
A Sra. Viviane se apresentou como uma das coordenadoras da Entidade Rede Cidadã, há mais de 4 anos,
em Belo Horizonte, onde é a matriz. Agradeceu ao CMDCA em Diamantina, e apresentou as propostas de
remanejamento da rubrica do projeto, cujo intuito principal é “capacitação profissional”, com período de
durabilidade de 24 meses, com cerca de 210 adolescentes. Colocou em apresentação o projeto explicando o
que seria necessário readequações para se tornar viável sua execução e benefícios estendidos aos
adolescentes e melhor atender e capacitar seu público alvo. Afirmou que aqueles que não estão elencadas,
se mantiveram, e reitera que não alterou o valor total do projeto.
A Secretária executiva Sra. Katia Cruz elogiou a proposta apresentada, que são pertinentes e oportunas,
enfatizando que os profissionais da entidade que elaboraram a proposta, conhecessem a realidade dos
adolescentes e jovens do município que serão beneficiados com este projeto.
O Presidente Heliomar expos que a proposta foi muito bem fundamentada, que a Rede Cidadã já é pareceria
do município há muito tempo, que esse projeto está em execução e em avaliação, e isso permite fazer
adequações, melhorias dentro das rubricas que estão previstas, aperfeiçoaram a proposta colocando
qualidade dentro do que estão propondo a fazer. Agradeceu em nome do Município de Diamantina a Rede
Cidadã, para com o desenvolvimento de aprendizagem no mercado de trabalho, e sua eficácia que já vem
ocorrendo, com a contratação no primeiro. Isso é referência do Vale do Jequitinhonha, juntamente com Sra
Ana Paula, representante da Rede Cidadã em Diamantina, com sua contribuição tão qualitativa para aos
adolescentes. Sobre as modificações, abriu a quem tivesse perguntas e objeções. QUANTO AS
ALTERAÇÕES, AFIRMOU QUE TAIS NÃO DESCARACTERIZA O PROJETO E SIM O MELHORA E
TODOS OS CONSELHEIROS PRESENTES APROVARAM A PROPOSTA ORA APRESENTADA.

3

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

A Sra. Viviane agradeceu a todos presentes pela disponibilidade e atenção, e acrescentou que ficou seduzida
com o trabalho da Casa Lar, sugeriu uma proposta de parcerias entre ambas entidades, para que pudessem
atender os adolescentes da Casa, com idades de 15 a 17 anos para serem inseridos no projeto. A Sra Ana
Paula destacou a importância desta parceria, que mantem contato com a senhora Carina da Casa Lar, por
intermédio do Evandro da FUMBEM; agradeceu pelo apoio de todos e das parcerias efetivadas.
O Senhor Helliomar Silveira, agradeceu a todos, em especial as entidade parceiras que tem tido um papel
de suma importância frente ao cenário da realidade da criança e adolescente no Brasil e em especial em
Diamantina.
ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, o Presidente solicitou a lavratura da presente ata que após
lida foi aprovada pelos conselheiros presentes.
PRÓXIMA REUNIÃO DO CMDCA:
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, 12 de julho de 2022.
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