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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 168/ 2022, de 24/11/2022 

 

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação 168 de 22/11/2022  

DATA DA REUNIÃO: 24/11/2022 (vinte e quatro de novembro de dois mil vinte e dois) 

HORÁRIOS: A Reunião iniciou às 9h e terminou às 11:00h.  

LOCAL DA REUNIÃO: Presencial na Sede do FUMBEM à Rua da Glória, 349 A, Centro, Diamantina/MG 

PRESIDENTE: Milton Luiz de Ávila. 
 

CONSELHEIROS PRESENTES: 

1. Milton Luiz de Ávila- Titular Governo (SEPLAG) - Presidente de CMDCA 

2. Larissa Fernanda Alemão – Vice – Presidente  

3. Nágila Steffânia Costa – Titular Governo (SMDSOCIAL)  

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

5. Evany Rodrigues da Silva – PROCAJ 

6. Adelaide Dias Ferreira- SPI (EPIL, VEM, AJIR) 

7. Lívia Andrade Neves Costa – titular APAE 

8. Daniel Sanguinete – Suplente – APAE 

9. Carina Cordeiro Silva Porto- Suplente OSC- HNSS- CER 
 

CONSELHEIROS AUSENTES:  

1- Liliany Mara Silva Carvalho, titular Governo (SMSAÚDE) e a suplente 

2- Sérgio Luiz Nascimento SMEDUCAÇÃO e a Suplente  

3- Toni Pablo Souto Galindo – Titular OSC (CASA LAR) e a suplente 
 

CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE QUÓRUM LEGAL  
 

DEMAIS PARTICIPANTE: 

1- Kátia Aparecida da Cruz Silva – Secretária Executiva do CMDCA. 

2- Jany Rodrigues Pereira – Estagiária Direito 

3- Ordália de Assunção Santos – Coordenadora da VEM 

4- Alberis Mafra- Coordenador da Secretaria M. de Cultura e Patrimônio 

5- Márcia Betânia O. Horto- Secretária Municipal de Cultura e Patrimônio  

6- Shay Soares – Entidade Cia de Teatro 

7- Luiz Eduardo Ferreira – EPIL/AJIR 

 

USO DA PALAVRA e DELIBERAÇÃO: 

 O PRESIDENTE DO CMDCA, Sr. Milton Luiz de Ávila iniciou a reunião às 9h, cumprimentou todos os 

presentes, constatou a presença de quórum legal para a presente reunião e solicitou a leitura da ata nº166, 

que foi aprovada por todos os conselheiros presentes. 

 O Presidente do CMDCA fez a leitura dos INFORMES dos seguintes documentos: 
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1. Ofício CMDCA de nº 055/2022 datado em 17/11/2022, encaminhando para a Secretaria Municipal de 

Cultura e Patrimônio, o Processo referente a Prestação de Contas do PROJETO MIGUILIM executado no ano 

de 2020, para atender à solicitação da Comissão de Avaliação e Monitoramento da SMDS; 

2. E-mail recebido da COPASA fazendo solicitação de documentos necessários para o credenciamento das 

entidades inscritas no CMDCA de Diamantina/MG no sistema da COPASA; 

3. E- mails do CMDCA para as entidades CIEEE/MG, CONDSEP, ASSOCIAÇÃO BARRA RICA, INSTITUTO 

KUYPER, ASSOCIAÇÃO de MORADORES e AMIGOS de CONSELHEIRO MATA prestando informações 

sobre os documentos pendentes para atender sobre a inscrição da entidade no CMDCA de Diamantina. 

4. E-mails do CMDCA informando as entidades sobre a necessidade de prorrogação dos prazos dos Projetos 

em andamento com vigência de execução em 31/12/2022, do projeto IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE 

ESTIMULAÇÃO 6D da Entidade CER; do Projeto CIDADANIA PÃO E INCLUSÃO e SER E CRER NO 

JEQUITINHONHA da Entidade PROCAJ; do Projeto BUSCANDO NOSSA IDENTIDADE da entidade 

CARITAS; do Projeto INCLUINDO REDES e MÃOS AMIGAS da entidade APAE e outros. 

5. Recebimento do CONVITE da SEDESE: sobre Encontro “O SUAS e a rede de proteção na garantia dos 

direitos da criança e adolescente”, nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2022, no horário das 9h às 16h, na  

UFVJM, campus JK – MGT 367 Km 583, nº 5000, Alto da Jacuba – Diamantina/MG. 

7-Confirmação dos Delegados apresentados na 11ª.  Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente para a Conferência Regional virtualmente em maio de 2023 e para a Estadual programada para 

ser realizada na modalidade presencial para agosto de 2023, que segue por segmentos:  01 (uma) criança ou 

ADOLESCENTE ficou composta pelo  Titular Guilherme Daniel Reis-  NUCA e Suplente Willian Wallace -  

NUCA; 01 (um) Conselheiro do CMDCA, REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL; Titular Carina Cordeiro 

Silva Porto E Suplente Lívia Andrade Neves Costa; 01 (um) Conselheiro do CMDCA, REPRESENTANTE 

GOVERNAMENTAL ficou a Titular Nágila Steffânia Costa e o Suplente Daniel Castro Ramos;        d) 01 (um) 

CONSELHEIRO TUTELAR a Titular Janaína Andreia Assunção e a Suplente Magda Edite da Silva; 01 (um) 

de “OUTROS SEGMENTOS” das OSC a Titular Xymene Trindade Fernandes e o Suplente Kayke Bruno 

Lourenço Barbosa - do UBES. 

 

Dando continuidade à pauta o Sr. Milton passou para as deliberações: 

 Deliberação sobre a Proposta de Capacitação para o ano de 2023 (valor de 10 mil reais), para o 

Conselho Tutelar, conselheiros do CMDCA, servidores municipais e entidades sobre o Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil – MROSC, que foi aprovado pelos conselheiros presentes; 

 Quanto a deliberação sobre a operacionalização do SIPIA no Conselho Tutelar de Diamantina, foi 

aprovado pelos conselheiros presentes que o CMDCA faça uma solicitação ao conselho informando a partir 

de qual data as conselheiras já estão operacionalizando o sistema do SIPIA, uma vez que já foram realizadas 

as capacitações solicitadas 

 Ato Continuo, o Presidente Sr. Milton, passou a palavra a secretária executiva Sra. Kátia Cruz para 

fazer a leitura dos ofícios das entidades solicitando prorrogação de prazos da execução dos projetos, que as 

propostas serão encaminhadas para análise da COMISSÃO DO CMDCA emitir pareceres:   



 

 

3 
 

 

 

 

          

     

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 

Do projeto da Sociedade Protetora da Infância – Unidade Vem, da Secretaria Municipal de Educação 

referentes aos  projetos “VIVA A DIFERENÇA”, e “CONCURSO DE PRODUÇÃO LITERÁRIA SOBRE A 

HISTÓRIA DE VIDA DE JUSCELINO KUBITSCHECK”, dos projetos “SER E CRER NO JEQUITINHONHA” E 

DO PROJETO “CIDADANIA PÃO E INCLUSÃO” da Entidade PROCAJ; dos projetos REFAZENDO 

CAMINHOS e do projeto ESPORTE E LAZER PARA TODOS, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer 

e Juventude; Dos projetos MAOS AMIGAS e INCLUINDO REDES, da Entidade APAE; Dos projetos 

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTIMULAÇÃO 6D, da Entidade CER; Do  projeto BUSCANDO NOSSA 

IDENTIDADE, da Entidade CARITAS; Do projeto “ARTE, CULTURA E TECNOLOGIA”, da Entidade AMA-

ME e outros que serão encaminhados para a COMISSÃO DO CMDCA emitir parecer para deliberação na 

próxima reunião dia 07/12/2022. 

Quanto a deliberação sobre a Prestação de Contas do Projeto Miguilim executado no ano de 2020, ficou 

também para ser deliberado na próxima reunião do CMDCA. 

O Sr. Milton, passou a palavra para Márcia Betânia Secretária Municipal de Cultura e Patrimônio, que falou da 

importância e grandiosidade do Projeto Miguilim, que foi muito bem estruturado para consolidar a linha de 

atuação voltado para criança e adolescente.  Quanto finalização do projeto e prestação de contas, 

apresentamos uma justificativa e na contrapartida, apresentamos a proposta de delimitar as exigências em 

relação a nós. Daí veio a pandemia do Covid-19, e fizemos algumas alterações que foram explicadas pelo Sr. 

Alberes que deteve a palavra.  

O Sr. Alberes, falou que o projeto iniciou em 2017, que tinha um diagnóstico em mão de que faltava algum 

entretenimento voltada para as crianças e adolescentes no período do carnaval de Diamantina. Fizeram 

parceria com a Casa Lar, onde foi firmado um termo de fomento com muita luta, a Senhora Márcia trouxe à 

tona no município a necessidade de regulamentação por parte do município a Lei 13019/2014 que trata sobre 

o Marco Regulatório da Sociedade Civil.  Enfim, tiveram conhecimento que a Secretaria de Cultura poderia 

fazer a licitação para demandar o projeto, no qual foi feito. Economizou em burocracia, e ganhou tempo com 

uma possibilidade maior de investir. Valéria foi a grande mentora da recreação e oferta do projeto, organizou a 

decoração o cuidado com as músicas a serem executadas, remetidas no projeto. O Senhor Alberes acrescentou 

que era muita demanda, pois além dos aspectos do carnaval, tinham que mexer com políticas especificas 

voltada para crianças e adolescentes junto com o CMDCA. A política de lazer, voltada as crianças e 

adolescentes, então propôs a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Esportes para seguir 

com o Projeto Miguilim e talvez amplia-lo. Nesse sentido, não fez sentido realizar a contrapartida do Projeto 

Miguilim por estar fora do período de carnaval. Afirmou ainda que até esse momento não receberam por parte 

do CMDCA, nenhuma notificação de inadimplência do referido Projeto Miguilim para prestação de contas, como 

proceder entre outras informações voltadas nesse sentido; afirmou ainda que dentro da Secretaria de Cultura 

é diferentemente essa contrapartida, reafirmou que não receberam instrução nem comunicação para 

demonstrar parecer do projeto, pois todos os editais  do Brasil tem um modelo de prestação de contas e  esse 

não teve, e passa a palavra a Valéria para falar um pouco do projeto.  A Servidora Katia Cruz Secretária 

Executiva do CMDCA usou a palavra para informar que houve várias notificações para a Secretaria Municipal 
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de Cultura para a realização da Prestação de Contas, que além dos ofícios e e-mails foi deliberado pelo 

Conselheiros através da Resolução CMDCA 174, de 02/12/2021, um prazo para apresentação da referida 

prestação de contas, fala está confirmada pela Senhora Ordália.  

A Conselheira e Secretária Nágila informou que participou de uma capacitação (Associação dos Municípios 

Mineiros-AMM) referente a lei 13019/2014, e apresentou a proposta de extensão desta capacitação para 

Diamantina, afim de atender todos os conselheiros do CMDCA, CMAS, entidades da sociedade civil e 

servidores públicos. Cujo valor é de dez mil reais, com previsão de realização para o mês de março de 2023. 

Informou ainda que após o estudo da lei a gestão municipal optou por buscar outra fonte de recurso para custear 

o projeto Miguilim. A proposta foi encaminhada para o prefeito do município e foi aprovada. 

O Conselheiro e Secretário Daniel de Castro, reafirmou que é um projeto que tem de continuar, mas o recurso 

do FIA não se adequa mais a essa finalidade, e estudaram outra fonte para atender o projeto Miguilim, no qual 

é inquestionável seu sucesso, e nesse caso continuará a ser custeado, mudando apenas a fonte deste recurso, 

que não será mais custeado pelo FMDCA.  

O Senhor Alberes falou que usou recurso do FIA justamente por inércia do fundo na época, e hoje a realidade 

mudou, e talvez seja justificativa para a alteração do fundo para o projeto Miguilim.  

A senhora Adelaide reiterou que o Senhor Alberes informou que não recebeu nenhuma notificação por parte 

do CMDCA, e pediu a Senhora Kátia a junta de comprovantes de oficialização dessas cobranças encaminhadas 

na próxima reunião do CMDCA.  

A senhora Márcia acrescentou que da parte da cultura, o Brasil não tem política para criança, adolescente, 

mas para nos termos de fomento do projeto, incentiva os vínculos intergeracionais de permanencia do 

carnaval de Diamantina, e que o Projeto Miguilim é uma atividade continua dos blocos infantis. O fundo da 

cultura vem do patrimônio e não tem repasse a não ser do IEFA/MG, ICMS cultural (imposto próprio da cultura.  

 

A servidora Valéria Alexandre Alcântara e colaboradora do projeto Miguilim pediu a palavra para agradecer a 

participação no projeto, mas pretende colaborar em outro projeto para os blocos infantis.  

 

O Senhor Milton agradeceu a Senhora Márcia e reafirmou que o CMDCA não está fechando as portas para o 

projeto, eles estão levantando ordem técnica quanto a execução do projeto e sua devida prestação de contas, 

e o que está em discussão para o momento é o ponto de vista financeiro para encerrar o projeto. E ainda 

deixar aqui como registro que o próximo passo é necessário passar para a Comissão de Prestação de Contas, 

para que se possa analisar e concluir sem trazer prejuízo para as crianças, e tentar uma melhor maneira de 

executá-lo com eficácia e transparência. 

O Senhor Milton sugere que a próxima reunião do CMDCA comece às 8:00h, e caso tenha algum outro 

assunto urgente que se faça uma extraordinária. Foi deliberado que a ata será concluída no dia da reunião e 

assinada; Reiterou o convite da 2ª. Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial que será 
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realizada no dia 29/11/2022 às 8 h no Teatro Santa Isabel. Ordália pediu que a próxima reunião fosse na sede 

VEM e todos concordaram.  

ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, o Presidente solicitou a lavratura da presente ata que após        

lida foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.  

 

PRÓXIMA REUNIÃO DO CMDCA:  Dia: 07/12/2022, às 08h, na VEM –VILA EDUCACIONA DE MENINAS, Rua 

Caminho do Carro, nº 333, Centro, de forma presencial 

 

Presidente: Milton Luiz de Ávila 

Primeiro Secretário: Toni Pablo Souto Galindo   

Secretária Executiva: Kátia Aparecida da Cruz Silva   

                                                                                                         Diamantina/MG, 24 de novembro de 2022. 

 

 

 


