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

    Sede:     Rua Coronel Caetano Mascarenhas nº. 44, Bairro Rio Grande - Diamantina MG 

E-mail: cmdcadiamantina2018@gmail.com 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA Nº 164/ 2022, de 20/09/2022. 

 

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação 164 de 19/08/2022 e Pauta 

DATA DA REUNIÃO: 20/09/2022 (Vinte de Setembro de dois mil e vinte e dois) 

HORÁRIOS: A Reunião iniciou às 9:00h e terminou às 12:20h.  

LOCAL DA REUNIÃO:  Presencial e de Modo remoto, pelo aplicativo de reuniões online Google Meet 

PRESIDENTE: Milton Luiz de Ávila 

 
 

CONSELHEIROS PRESENTES: 

1- Milton Luiz de Ávila- Titular Governo (SEPLAG) 

2- Daniel Castro Ramos- Titular Governo, (SMFAZENDA). 

3- Nágila Steffânia Costa – Titular Governo (SMDSOCIAL) 

Ana Amélia da Silva Ávila – Suplente Governo (SMDSOCIAL) 

4- Flávia Carla da Cruz Mota – Suplente (SMSAÚDE) 

5- Valdirene Elaine Melo Costa – Suplente Governo SMEDUCAÇÂO) 

6- Toni Pablo Souto Galindo – Titular OSC (CASA LAR) online 

7- Adelaide Dias Ferreira OSC Titular - SPI (VEM, AJIR Epil) online 

6- Carina Cordeiro Silva Porto- Suplente OSC (HNSS- CER) 

CONSELHEIROS AUSENTES:  
1- Lívia Andrade Neves Costa Titular OSC – APAE 

2- Liliany Mara Silva Carvalho, titular SMSaúde  
3- Sérgio Luiz Nascimento – Titular SMEDUCAÇÂO 
4- Evany Rodrigues da Silva – Titular OSC PROCAJ 
5- Harley Fernandes de Almeida – Titular HNSS- CER 
 
CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE QUÓRUM LEGAL  
 

DEMAIS PARTICIPANTE: 
1- Kátia Aparecida da Cruz Silva – Secretária Executiva do CMDCA, Pres. CMAS 

2- Janaina Andreia Assunção – Conselheira Tutelar 

3- Rute Antônia Moreira - PROCAJ 

4- Ivanete Correa Faria – SMDS 

5- Maria de Fátima Santos Ribeiro 

6- Júlio César Silva 

7- Shay Soares – Coordenadora da Companhia de Teatro 

8- Zuma Fernanda Rocha – Coordenadora do CREAS Municipal-  online 

9- Jany Rodrigues Pereira – estagiária direito 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
CNPJ -21.275.855/0001-03 

    Sede:     Rua Coronel Caetano Mascarenhas nº. 44, Bairro Rio Grande - Diamantina MG 

E-mail: cmdcadiamantina2018@gmail.com 

DELIBERAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CMDCA: não houve deliberação da ata. 
 
USO DA PALAVRA e DELIBERAÇÃO: 
 

 O PRESIDENTE DO CMDCA Milton Luiz de Ávila, iniciou a reunião, cumprimentando todos presentes, 

constatou a existência de quórum legal e apresentou a pauta proposta para a presente reunião e expôs 

sua satisfação em estar presidindo a Diretoria do CMDCA para o restante do mandato de 2022 a 2024; 

que conta com o apoio e participação de todos os senhores e senhoras conselheiras.  

 Quanto ao informe sobre a “Saúde Mental de crianças e adolescente no município de Diamantina, a 

Secretária executiva do CMDCA,  Sra. Kátia Cruz informou que houve uma reunião no dia 29/07/2022, 

com a participação da Secretária Municipal de Saúde, as Coordenadoras dos CRAS e CREAS, CAPS 

AD;  que a  Kelly Tameirão Coordenadora CRAS da PALHA e do Selo Unicef, repassou algumas 

informações da comissão intersetorial que compõe a equipe do Selo UNICEF em Diamantina, que em 

reuniões semanais, se capacitando para priorizar as políticas públicas para crianças e adolescentes.  Que 

uma das temáticas se refere à saúde mental. As lives ofertadas pela Unicef, bem como os materiais 

disponibilizados e uma reunião presencial em Montes Claros, ocorrida em 23 de agosto do corrente ano, 

chamou a atenção para a elaboração de um fluxo de saúde mental, que neste documento deveria constar 

todo o trabalho ofertado em nosso município direcionando para o público-alvo em epígrafe.  Reafirmou 

que ter acesso aos debates e entender mais sobre o assunto permitiu que os profissionais em questão 

conseguissem vislumbrar a questão da saúde mental também no âmbito da prevenção, sendo então uma 

responsabilidade de outras políticas públicas que não devem se limitar ao SUS. Afirmou que repensar 

nessa demanda para além de dizer "precisamos de um CAPS I", " tem que ter psiquiatra para atender as 

crianças e adolescentes" tem sido de grande valia para a equipe que deseja que essa experiência de 

ressignifição do trabalho que ofertamos sejam disseminadas com todos aqueles que direta ou 

indiretamente prestam serviços para crianças e adolescentes.  

 A Secretária Executiva continuou informando que teve uma reunião no dia 08/08/2022 com o Servidor da 

COPASA,  o Senhor Charles Batista Alves, que expôs sobre o Programa que a COPASA está 

desenvolvendo junto as entidades e solicitou um portfólio das entidades inscritas no CMDCA de 

Diamantina, para divulgar e trabalhar com seus parceiros e servidores sobre apoio financeiro através da 

destinação do imposto de renda para o FMDCA; que todos as informações solicitadas foram repassadas 

via e-mail daquelas entidades que enviaram seus portfólios e ainda a relação das entidades inscritas no 

CMDCA; e na oportunidade entra ainda a prestação de Contas dos Projetos das entidades Epil e Casa 

Lar com recursos de apoio da COPASA do ano de 2018 que foi encaminhado sem a Resolução do 

CMDCA aprovando as referidas prestações de contas que estão na pauta desta reunião afirmou a Sra. 

Kátia Cruz. 

 O Senhor Presidente Milton Ávila informou sobre a arrecadação para o FMDCA que no ano de 2021 foram 

32 doadores no valor total de R$24.583,02, e no ano de 2022 foram 64 doadores no valor total de 

R$61.004,27. Na oportunidade fez agradecimentos aos doadores, os conselheiros envolvidos  com a 

campanha, a Diretora da Agência da Receita Federal  de Diamantina Sra. Josiane Cruz, o ex-   presidente 

do CMDCA Heliomar Silveira e o envolvimento das entidades do CMDCA  que repassaram informações 
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importantes  através de vídeos sobre o apoio do FMDCA na execução  de projetos sociais com crianças 

e adolescentes para que a sociedade diamantinense sensibilizasse sobre estas doações, favorecendo o 

exercício da cidadania com segurança e transparência.  

 Sobre o Curso de Capacitação do dia 29/07/2022 de  Acolhimento Familiar no Sistema de Garantias  de 

Direitos  realizado pelo TJMG, intermediado pela Vara da Infância da Comarca de Diamantina  na pessoa 

da Juíza de Direito Dra. Caroline Rodrigues de Queiroz, que também palestrou sobre “ O Direito à 

Convivência no Sistema de Garantias de Direitos”, o Juiz de Direito Dr. José Roberto Poiani, Juiz da Vara 

da Infância  da Comarca de Uberlândia, referência no assunto em Minas Gerais,  que esclareceu sobre 

os pontos positivos e negativos deste serviço tirando todas as dúvidas dos participantes;  

  Sobre a capacitação do Enfrentamento do Trabalho Infantil no município de Diamantina, a Secretária 

Nágila Steffânia iniciou sua fala informando sobre o cumprimento do TAC (Termo de ajustamento de 

Conduta) emitido pelo MPT (Ministério Público do Trabalho), do qual tem algumas condicionantes que 

devem ser cumpridas mediante capacitações dos membros do Sistema de Garantias de Direitos da 

Criança e do Adolescente do município em especial dos Conselheiros tutelares e do CMDCA. Que o 

município está realizando um diagnóstico na situação da Criança e do adolescente em especial voltado 

para o trabalho infantil para atender ainda a legislação municipal que determina que cada biênio seja 

realizado o referido diagnóstico. O Instituto de Educação e Cultura José Carlos Pereira - IECULT foi 

designado através de Processo Licitatório para fazer essa coleta de dados no município que tão logo irá 

apresentar esse diagnóstico de estudo à sociedade diamantinense. Que neste ano de 2022, terá de 

cumprir a realização desta capacitação, juntamente com a rede socioassistencial: Conselheiros tutelares 

e Conselheiros do CMDCA, com presenças obrigatórias. No entanto, não foi o que aconteceu com a outra 

capacitação ofertada pelo município, afirmou a Secretária Nágila, que quando encaminhou a 

documentação da capacitação ao MPT o mesmo solicitou que fosse ofertada outra capacitação no mesmo 

sentido, pois havia poucos participantes do Conselho Tutelar e do CMDCA. Por parte do Conselho Tutelar, 

somente a conselheira Janaína esteve presente no período da tarde, e a presença do ex- presidente do 

CMDCA Helliomar Silveira não foi computada, pois assinou seu apelido “Léo Silveira” e a procuradora 

não aceitou. A secretária reafirmou sua indignação, uma vez que, todos estavam cientes da capacitação, 

o convite foi enviado e confirmados suas presenças. A Senhora Nágila, afirmou ainda que para refazer 

essa capacitação há um gasto considerável para o município, como pagamentos de diárias, hospedagem, 

diária do facilitador, entre outras, custeios esse que poderiam estar fortalecendo a política pública voltada 

à criança e adolescente. Por isso, gostaria de deixar registrado que, caso haja alguma punição por falta 

de participação, sobretudo do Conselho Tutelar, esta não recaia sobre o município de Diamantina, porque 

ela enquanto secretária do município, está fazendo o possível e o que está ao seu alcance para o 

cumprimento desta meta, afirmou a secretária Nágila. Diante disso, solicitou ao Presidente do CMDCA 

para cobrar a presença dos Conselheiros Tutelares na referida capacitação. Reforçou o quão importante 

é a participação de todos e fez uma indagação aos presentes: como está sendo a intervenção destes 

conselheiros tutelares? Quem serão os prejudicados pela intervenção indevida, sem conhecimento? 

Como estão sendo as abordagens dos conselheiros? Enfatizou, que não podemos brincar de fazer as 
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coisas, porquê quem são os maiores prejudicados serão as crianças e adolescentes, este é um assunto 

muito sério para ser negligenciado como está sendo, afirmou a secretária. 

 A Secretária Nágila Steffânia, prosseguindo sua fala a respeito do SIPIA, informou que fez uma pesquisa 

rápida sobre o programa e constatou a sua importância também para a aquisição do SELO UNICEF. Que 

os equipamentos do Conselho tutelar está tudo certo para a gestão do SIPIA; informou também que em 

várias outras cidades fizeram duas capacitações, que aqui em Diamantina as conselheiras estão exigindo 

uma presencial, que irá providenciar um conselheiro de Curvelo que tem muita experiência para tal 

capacitação. Enfatizou que não adianta ter todos os equipamentos em funcionalidade e o sistema não ser 

operacionalizado com eficácia. Sugeriu acionar uma comissão responsável para uma cobrança de 

posicionamento em relação ao SIPIA, marcando uma reunião com os conselheiros para ter ciência do 

que realmente está precisando ser feito e assim ser deliberado em reunião do CMDCA; ademais informou 

aos presentes que não houve encaminhamento por parte do Conselho Tutelar, solicitando impressora 

como falou a conselheira Janaína na presente reunião, e informou ainda,  que técnicos fizeram uma 

vistoria nas impressoras que lá se encontram e obtiveram êxito, ou seja, não há problema algum com 

elas. O Presidente Milton, achou a proposta da secretária Nágila pertinente, para potencializar este 

procedimento do SIPIA e irá aguardar. 

 A senhora Rute Antônia Moreira, Gestora de Programas e Projetos do PROCAJ apresentou a prestação 

de contas parcial dos Projetos “SER E CRER NO JEQUITINHONHA” e do Projeto “CIDADANIA PÃO E 

INCLUSÃO”  que foram encaminhados para a Comissão do CMDCA para emitir parecer,  apresentou 

ainda as ações do projeto “BRINCA E APRENDE COMIGO” da Fundação Lego,  junto com o Child Fund 

Brasil.  

 Sobre o Programa Prefeito Amigo da Criança, a secretária Executiva do CMDCA informou que através da 

SMDS está sendo executado o referido Programa que iniciou no distrito de Senador Mourão; que em 

outra oportunidade a Coordenadora do Programa virá ao conselho para informar sobre o andamento das 

ações do referido Programa. 

 O Senhor Presidente Milton informou sobre as Audiências Concentradas da Vara da Infância que será 

realizada no Fórum da Comarca de Diamantina, nos dias 10/10/2022, às 14:30, no dia 24/10/2022 às 

13:00horas e às 15:00horas.  

 Ato continuo o Sr. Presidente passou para às DELIBERAÇÕES:  

 

1) Fica aprovado que a CAPACITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS 

APOIADOS PELO FMDCA, baseada no Manual de Prestação de Contas no Âmbito das parcerias 

voluntárias do município de Diamantina, acontecerá no dia 21/10/2022, no Auditório da UEMG, 

localizado a Rua da Glória, Centro, Diamantina/MG, no horário de 8h às 12h, voltada 

principalmente para as entidades – OSCs inscritas no CMDCA e conselheiros, com a seguinte 

programação: 

8:00h – Credenciamento e abertura: Milton Luiz de Àvila – Presidente do CMDCA 

8:30h  - Apresentação Cultural “ Meninas da VEM;  

09:00h –  Palestrante Dra. Nágimy Lidiane Silva de Almeida, Controladora Interna da 
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Prefeitura, com o título “ Manual de Prestação de Contas no Âmbito das Parcerias Voluntárias 

de acordo com a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, a Lei 3547/2010 e com o Decreto 

Municipal nº 29, de 19 de janeiro de 2018”. 

12:00h – encerramento -  Miton Luiz de Àvila – Presidente do CMDCA 

 

2) Fica aprovado o Parecer da Comissão de Prestação de Contas do FMDCA – Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do período de 2021/2022 apresentado pela conselheira 

Valdirene Elaine Melo Costa, conforme demonstrativo no Anexo I, desta ata; 

 

3) Fica encaminhado para a Comissão de prestação de contas do CMDCA a prestação de Contas 

parciais dos projetos “SER E CRER NO JEQUITINHONHA” E DO PROJETO “CIDADANIA PÃO E 

INCLUSÃO” do PROCAJ apresentados pela Senhora Rute Antônia Moreira. 

 

4) Fica reprovada a Proposta de contratação de palestrantes para a Capacitação sobre a Prestação 

de Contas dos Projetos apoiados pelo FMDCA e para a realização da 11ª Conferência MDCA e com 

relação a Capacitação dos Conselheiros Tutelares sobre o SIPIA a Sra. Nágila Steffânia Costa 

Secretária Municipal de Des. Social ficou de trazer um técnico de Curvelo para fazer esta intervenção 

junto as conselheiras tutelares de Diamantina. 

 

5) – Fica encaminhado para Parecer da Comissão de Prestação de Contas os projetos “VALE SER E 

CRESCER UNIDOS” da entidade EPIL no valor de R$ 5.000,00 e o projeto “RESGATAR PARA UM 

NOVO OLHAR” da Entidade Associação Amigos da Casa Lar no Valor de R$8.920,00 apoiados pelo 

FMDCA através de doação da COPASA no ano de 2018/2019.  

 

6) Fica reprovada o agendamento da programação de prés. Conferências para a 11ª Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

7) Fica Aprovado as conferências livres nos territórios dos CRAS e CREAS, das entidades, escolas e 

outros equipamentos da Rede socioassistenciais, quando serão elencadas as propostas de acordo 

com o tema central e dos eixos da 11ª. Conferência Municipal e encaminhar para o CMDCA de 

Diamantina via e-mail cmdcadiamantina2018@gmail.com até o dia 31/10/2022.  

 

8) Ficam nomeados os membros da Comissão Organizadora da 11ª. Conferência Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente que será realizada em 11/11/2022. DA COMISSÃO 

ORGANIZADORA: 

   1 Conselheiros Governamentais: Milton Luiz Ávila, Nágila Steffânia Costa, Ana Amélia da Silva Ávila 

   2    Conselheiros das Organizações da Sociedade Civil: Lívia Andrade Neves Costa, Carina Cordeiro 

Silva Porto, Marcus Vinícius Baracho.  

mailto:cmdcadiamantina2018@gmail.com
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    3    Comitê de Participação de Adolescentes: Sabrina Aparecida dos Santos Ferreira, Rayane de 

Jesus Almeida, Willian Wallace do Carmo Santos 

   4      Entidades – OSC – Inscritas no CMDCA: PROCAJ – Projeto Caminhando Juntos. – Rute 

Antônia Moreira, SPI: Unidades VEM, EPIL, AJIR. Ordália Assunção -  Luiz Eduardo, APAE, Ozânia 

Joaquina Reis.     5 Kátia Aparecida da Cruz Silva – Secretária Executiva do CMDCA, Jany Rodrigues 

Pereira – Estagiária de Direito, Ivanete de Cassia Faria. 

 

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: 05/10/2022, às 9h, de forma presencial e online.   

 

Presidente: Milton Luiz de Ávila 

Primeiro Secretario: Toni Pablo Souto Galindo   

Secretária Executiva: Kátia Aparecida da Cruz Silva   

                                                                                                         Diamantina/MG, 20 de setembro de 2022. 

 

 

 


