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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CMDCA Nº. 134/2020 de 21/10/2020
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois e vinte, às 10:00, os membros do CMDCA
reuniram-se na sede da Vila Educacional de Meninas- VEM, situada a Rua Caminho do
Carro nº 333, Centro-Diamantina-MG. A lista de presença está fixada no livro próprio
deste Conselho, no verso da página 035. A reunião foi presidida pela senhora Rute
Antônia Moreira, vice- presidente do CMDCA, justificada a ausência do presidente Luís
Carlos Ferreira que em virtude de viagem precisou ausentar-se. Iniciou-se a reunião
desejando boas vindas e agradeceu a presença de todos com as recomendações quanto
ao distanciamento social de 1 metro e meio, uso obrigatório de máscaras e álcool gel.
Iniciando colocou em discussão a ata nº 133, que foi aprovada por todos
presentes. Em seguida a senhora Rute informou que a COPASA está cobrando a
prestação de contas das Entidades EPIL- Escola Profissionalizante Irmã Luiza e Associação
Amigos da Casa Lar, as quais foram contempladas com o Programa CONFIA 6%. A
conselheira Ordália fez uma análise das atas anteriores e verificou que os valores doados
às respectivas entidades pela COPASA estão inclusos no valor total dos projetos aprovados
no edital 01/2019. Foi deliberado pela plenária que as Entidades EPIL e Casa Lar
informasse através de ofício para o CMDCA, que o valor total do Projeto
aprovado há uma parte que foi custeada com recurso da COPASA e a outra
parte com recurso de outras fontes. Esclarecido assim que o Projeto da EPIL,
“Projeto Vale Ser e Crescer Unidos” no valor de R$ 47.790,00, está incluso
neste total o valor de R$ 4.000,00 referente ao recurso da COPASA. E o Projeto
da Associação Amigos da Casa Lar, “Projeto Resgatar para o Novo Olhar” no
valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais) está incluso neste total o valor de R$
7.136,00(sete mil, cento e trinta e seis reais) referente ao recurso da COPASA.
Nada mais havendo a tratar, eu Ordália da Assunção Santos, 1ª secretária, lavrei a
presente ata que após lida e se aprovada será assinada por todos presentes.
Diamantina/MG, 21 de outubro de dois mil e vinte.

