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Prefeitura amplia alcance do 
Programa de Aquisição de Alimentos
Secretarias cadastram entidades que receberão alimentos da agricultura familiar

Dentro da proposta de 
ampliar o alcance das ações 
voltadas para a segurança 
alimentar no município, a Pre-
feitura finaliza o processo de 
cadastramento das entidades 
assistenciais que serão incluí-
das no Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA). Em reu-
nião na Uaitec Brumadinho 
nesta terça-feira, 19 de agos-
to, com a presença do coorde-
nador de Comercialização e 
Acesso a Mercados da Secre-

promover a inclusão social no 
campo por meio do fortaleci-
mento da agricultura familiar.

Pelo Programa, o municí-
pio adquire alimentos da agri-
cultura familiar e os repassa a 
entidades assistenciais. O Pro-
grama também contribui para 
o fortalecimento das cadeias 
produtivas municipais, além 
de estimular o cooperativis-
mo e o associativismo.

Os alimentos produzidos 
pelos agricultores familiares já 

Forte de Brumadinho ! Foto: Luiz Carlos
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taria de Estado da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, 
Raul Machado, o programa foi 
apresentado às instituições.   

Coordenado pela Secreta-
ria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Econômi-
co, Pecuária e Abastecimento 
em parceria com a Secretaria 
de Desenvolvimento Social, o 
Programa de Aquisição de Ali-
mentos garante o acesso a ali-
mentos de qualidade às po-
pulações carentes, além de 

compõem a merenda escolar 
fornecida pela Prefeitura aos 
alunos da rede municipal de 
ensino de Brumadinho. As es-
colas municipais recebem ver-
duras, frutas e legumes. Des-
sa forma, com a compra direta 
dos produtores locais, a Pre-
feitura incentiva a agricultu-
ra familiar, economiza recur-
sos públicos e garante melhor 
qualidade na alimentação dos 
alunos das escolas municipais 
de Brumadinho.

Brumadinho, quarta-feira, 20 de agosto de 2014  Ano 2 Edição 252

Luiz Carlos
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Atos do Executivo

DECRETO N° 177 de 20 de agosto de 2014
“Dispõe sobre a destinação dos produtos a serem adquiridos provenientes dos valores arrecadados pelos credenciados com a venda de 
ingressos para o Rodeio Solidário de 2014”.
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso VII, da Lei orgânica Municipal,
CONSIDERANDO, o edital de Chamamento Público 002/2014 - Credenciamento de Postos de Vendas de Ingressos do Rodeio de Brumadinho - 
2014.
CONSIDERANDO, a prestação de contas com arrecadação do Rodeio publicada no DOM de 14/07/2014.
DECRETA:
Art. 1º. A distribuição dos produtos perecíveis, a serem adquiridos com os valores arrecadados provenientes da venda de ingressos feita pelos 
credenciados no Chamamento Público 02/2014, será destinada à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Ação Social e 
às entidades cadastradas junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.
§ 1º - No caso dos produtos serem distribuídos diretamente pela Secretaria de Ação Social ou às entidades cadastradas junto aos Conselhos de 
Assistência Social e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, deverá haver laudo avaliativo da necessidade de cada beneficiário ou 
entidade beneficiária, elaborado pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Ação Social.
§ 2º -  Os produtos destinados à Secretaria Municipal de Educação serão revertidos exclusivamente para complementação da merenda escolar 
das escolas da rede municipal de Ensino.
Art. 2º.Os percentuais de distribuição ficam definidos conforme tabela abaixo:
ORGÃO / ENTIDADE %
Secretaria Municipal de Ação Social e entidades Cadastradas nos Conselhos Municipais de Ação Social e 
Criança e Adolescente

75

Secretaria Municipal de Educação 25
Art. 3º. Toda a distribuição deverá ser registrada em relatório que deverá ser deverá ser encaminhado pela Secretaria competente, à Secretaria 
Municipal de Admistração e à Secretaria Municipal de Espores Lazer e Eventos no prazo máximo de 30 dias, devendo ser por esta, encaminha-
do à publicação, também no prazo máximo de 30 dias.
Art. 4°. Este Decreto Entra em Vigor na data de sua publicação.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 178 DE 20 DE AGOSTO DE 2014.
“Dispõe sobre delegação de competência ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, e, especialmente,
CONSIDERANDO o disposto no art. 103 § 1º Inciso II da Lei Orgânica Municipal, 
DECRETA:
Art. 1º – Com fundamento no art. 103 § 1º Inciso II da Lei Orgânica Municipal, fica delegada competência ao Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data de publicação deste Decreto, poderes para ordenar despesas decorrentes das 
compras e processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação atuante junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 
nomeada pelo Decreto nº 198 de 26 de julho de 2013.
Parágrafo único.  A competência delegada no caput deste artigo não poderá ser subdelegada. 
Art. 2º - A competência delegada neste Decreto poderá ser restringida ou avocada, específica ou genericamente, a qualquer tempo, pelo 
Prefeito.
Art. 3ª - O Ordenador de despesas responderá administrativa, civil e penalmente pelos atos de sua gestão.
Art. 4º - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem o prévio empenho e reserva orçamentária. 
Art. 5º - As notas de empenho serão emitidas pela Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFA, nas quais deverão constar, em local apropriado, 
o nome completo do Ordenador da despesa, seu cargo e o registro de que a delegação de competência se dá com fundamento no presente 
Decreto. 
Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 26 de julho de 2014.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto 198 de 26 de julho de 2013.
Brumadinho, 20 de agosto de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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Secretaria Municipal de Governo

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 DA GUARDA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

NOME Nº DE INSCRIÇÃO POSIÇÃO

1 Ana Carolina Parreiras Souza 173 deferido

2 Ariane Caroline de Faria Viana 368 deferido

3 Bruno Henrique de O. Correa 671 deferido

4 Carla Denise Alves da Conceição Ferreira 10 deferido

5 Daniel Carlos Martins 312 deferido

6 Eduardo Castro Soares 88 deferido

7 Edwirgens de Paula Silva 392 deferido

8 Elaine Aparecida Ferreira Santos 538 deferido

9 Fernanda Pinto Ribeiro 484 deferido

10 Ialle Anne Oliva e Souza 327 deferido

11 Jefferson Quirino Moreira 126 deferido

12 Juliana Bessa Medeiros 180 deferido

13 Karla karoilna Silva Fernandes 19 deferido

14 Luciano Alves Pereira 558 deferido

15 luciene Silva de Oliveira 216 deferido

16 Lúcio Alves da Conceição 363 deferido

17 Magda Carolina Silva Alves 80 indeferido

18 Marcos Paulo Fonseca 139 deferido

19 Marina Alves Pontes 149 indeferido

20 Mateus Augusto de Araújo Vieira 228 deferido

21 Maurício Lopes Corrêa 255 deferido

22 Midyan Gabrielle Donato 555 indeferido

23 Paloma Aparecida Gonçalves 557 deferido

24 Paulo Rodinei Paixão 201 deferido

25 Priscila Stephany de Sena 167 deferido

26 Raquel de Moura Silva 33 deferido

27 Rebeca Ferreira Fernandes Pires 106 deferido

28 Regiane de Jesus Lacerda 11 deferido

29 Ronan Oliveira Moraes 247 deferido

30 Samuel Souza Lima 54 deferido

31 Sueli Cândida do Nascimento 151 deferido

32 Vanessa Cristina da Silva 186 deferido

33 Wancleiton Rummenigge Carvalho 93 deferido

34 Washington Andrade Dias 244 deferido

35 Washington Santos Moreira 22 deferido

36 Weslley Mileu Felix Eugênio 554 indeferido

Secretaria Municipal de Administração

CONVÊNIO Nº 17_/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO E A CORPORAÇÃO MUSICAL BANDA SÃO SEBASTIÃO POR 
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
O MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, inscrito no CNPJ sob o n° 18.363.929/0001-40, com sede na Rua Dr. Victor de Freitas, n°28, Centro, Bruma-
dinho/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO BRANDÃO, presentes o Procurador-Geral do Município DR. WALTER 
JOSÉ MATOSINHOS, e a Secretária Municipal de Turismo e Cultura, Sra. MARTA GOMES DE DEUS BOAVENTURA, doravante denominado PRIMEI-
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RO CONVENENTE, e a CORPORAÇÃO MUSICAL BANDA SÃO SEBASTIÃO, inscrita no CNPJ nº 19.209.733/0001-69, com sede à Rua Tarcílio Gomes 
da Costa, 81, Bairro Centro, em Brumadinho – MG, CEP 35466.000, neste ato representada por seu Presidente, Sr. IVANIL DE QUEIROZ, brasilei-
ro, portador da C.I nº M-919.247 (SSP/MG) inscrito no CPF sob o no.  270.105.036-72, doravante denominada SEGUNDA CONVENENTE, firmam 
o presente Convênio em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros a SEGUNDA CONVENENTE, para aquisição de instrumentos, material e 
equipamentos e para a execução do Projeto Arte, Samba e Choro – Um momento cultural.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei Municipal 1.715/2009
Lei Orgânica do Município de Brumadinho
Lei Federal 8666/1993
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS
3.1 – DO PRIMEIRO CONVENENTE:
3.1.1 Realizar monitoramento, fiscalização e inspeções necessárias sobre a execução do objeto pactuado, através da Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura;
3.1.2 Permitir a SEGUNDA CONVENENTE o uso de áreas públicas para a realização dos eventos pertinentes ao presente Projeto;
3.1.3 Estabelecer normas e critérios a serem seguidos na prestação de contas; 
3.1.4 Repassar à SEGUNDA CONVENENTE os recursos financeiros, conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, observando a 
disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes;
3.1.5 Efetuar tempestivamente a publicação do extrato deste convênio no Diário Oficial do Município, assim como dos extratos dos aditamen-
tos deste instrumento, quando houver;
3.1.6 Apreciar e deliberar, através do Departamento de Convênios, sobre a prestação de contas da Entidade, em seu aspecto financeiro e con-
tábil.
3.2 – DA SEGUNDA CONVENENTE
3.2.1 – Executar o objeto do presente Convênio em consonância com o Plano de Trabalho apresentado, administrando os recursos financei-
ros repassados, não podendo utilizá-los para outro fim que não o especificado na Cláusula Primeira deste Convênio em conformidade com o 
Plano de Trabalho;
3.2.2 – Abrir conta bancária específica para a movimentação dos valores recebidos através deste Convênio;
3.2.3 – Responsabilizar-se pelo controle e execução de todas as receitas e despesas provenientes da realização do Projeto, arcando com quais-
quer ônus de natureza trabalhista, previdenciária e/ ou social decorrentes da execução deste convênio;
3.2.4 – Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todas as respectivas despesas com pessoal e fornecedores, e outras despesas 
referentes à execução do presente Convênio, inclusive obrigações previdenciárias e fiscais relativas à contratação de prestadores de serviço;
3.2.5 – Prestar contas ao PRIMEIRO CONVENENTE, na forma e condições estabelecidas neste convênio, ficando a Entidade responsável civil e 
criminalmente pela correta utilização dos valores repassados, cuja inobservância implicará na suspensão de novos repasses pelo PRIMEIRO 
CONVENENTE;
3.2.6 – Aplicar os recursos financeiros recebidos dentro do período de vigência do Convênio em conformidade com o Plano de Trabalho, 
observadas as determinações previstas nos incisos I e VI do art. 7º da IN/STN/1/97 (é vedado efetuar despesas com taxas bancárias, com mul-
tas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos) e no inciso IV do Art. 7º, da Instrução 
Normativa 01/2008 da Controladoria Geral (não é permitido utilizar recursos do convênio para pagamento de despesas de natureza distinta 
da previamente pactuada);
3.2.7 – Manter arquivado por 05 (cinco) anos toda a documentação pertinente a este convênio, disponível para fiscalização quando necessário;
3.2.8 - Informar ao PRIMEIRO CONVENENTE no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua ocorrência, mudanças na direção ou quaisquer outros 
fatos que de qualquer maneira possam vir a repercutir na execução do presente Convênio;
3.2.9 - Comunicar ao PRIMEIRO CONVENENTE o encerramento de suas atividades ou sua interrupção temporária;
3.2.10 - Permitir o livre acesso de servidores lotados na Secretaria interveniente, bem como de todo servidor ou terceiro devidamente autori-
zado por escrito pela respectiva Secretaria Municipal, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e aos registros dos fatos relacionados, direta 
ou indiretamente, com a execução do presente convênio, quando em missão de fiscalização e auditoria;
3.2.11 - Observar, na execução das despesas, os princípios da isonomia, da proposta mais vantajosa e da moralidade, devendo apresentar pelo 
menos 03 (três) orçamentos ofertados por fornecedores ou executores distintos.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 – A despesa global do PRIMEIRO CONVENENTE com o presente Convênio é de R$97.956,60,00 (noventa e sete mil, novecentos e cinquenta 
e seis reais e sessenta centavos), na dotação orçamentária n° 13.392.0017 2.137, rubrica 3350410000;
4.2 – A liberação do recurso financeiro ocorrerá em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira no valor de R$69.307,27 (sessenta e nove mil, trezen-
tos e  sete reais e vinte e sete centavos) e a segunda no valor de R$28.649,36 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e seis 
centavos);
4.3 – O repasse da segunda parcela estará condicionado à apresentação e aprovação da prestação de contas da primeira parcela recebida;
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A prestação de contas deverá ser apresentada ao Departamento de Convênios contendo:
I. Ofício de encaminhamento;
II. Anexo I (Relatório de Execução), Anexo II (Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa), Anexo III (Conciliação Bancária) Anexo IV 
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(Relação de Pagamentos Efetuados);
III. Notas fiscais, faturas, recibos de pagamento de autônomo, contracheques originais contendo nº do convênio, nome do convenente, e 
carimbos exigidos de acordo com as normas legais;
IV. Cópia de todos os cheques emitidos para pagamentos devidamente assinados pelos responsáveis ou comprovantes de Ted (Transferên-
cia Eletrônica) ou Doc, (Depósito em Conta) dos favorecidos;
V. Extrato da conta corrente específica do convênio, desde o recebimento do recurso até saldo zero. Em caso de prestação de contas parcial, 
apresentar extratos contendo todas as entradas e saídas para conciliação;
VI. Extrato bancário específico das aplicações realizadas no mercado financeiro quando houver aplicação;
VII. Contrato de prestação de serviços com pessoa física ou jurídica quando houver;
VIII. Cópia de guias de recolhimento ou pagamento dos tributos relativos à folha de pessoal/ encargos sociais – INSS, FGTS, IRRF entre outros;
IX. Na prestação de contas final, a CONVENIADA deverá apresentar relatório de cumprimento do objeto do convênio, contendo relação das 
atividades executadas, nome e número de beneficiados, fotos impressas indicando número do convênio, data, local, evento e observações se 
necessário. 
5.2 – Os documentos citados nos itens I e II, os carimbos citados no item III e o relatório citado no item IX serão apresentados conforme mode-
los disponibilizados pelo Departamento de Convênios.
CLÁUSULA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
I. Não são permitidos pagamentos de tarifas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a recolhi-
mentos fora do prazo;
II. Deverão ser apresentados contratos de prestação de serviços quando se tratar de pessoal;
III. Não é permitido pagamento antecipado com recurso do convênio em nenhuma hipótese; 
IV. Todos os cheques devem ser nominais ao credor, comprovando-se o pagamento com documentação idônea;
V. As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros 
documentos comprobatórios serem emitidos em nome do executor, devidamente identificados com referência ao convênio;
VI. Não serão aceitos documentos com rasuras ou com uso de corretivos;
VII. Em hipótese nenhuma poderá haver saques da conta específica do convênio;
VIII. Nenhuma despesa fora do estipulado no convênio poderá ser efetuada;
IX. Não será permitido o pagamento de despesas anteriores à vigência do Convênio;
X. Materiais permanentes adquiridos com recursos do presente convênio serão patrimoniados, identificados como recurso público e entre-
gues ao município no encerramento do convênio;
XI. O convênio assinado está estritamente vinculado ao plano de trabalho previamente aprovado e somente o que estiver estipulado na 
planilha poderá ser efetivamente executado;
XII. Deverá ser justificado todo e qualquer depósito efetuado na conta bancária específica do Convênio (se está cobrindo taxas, tarifas, multas 
e juros ou se é contrapartida para o objetivo do plano de trabalho);
XIII. As Certidões Negativas de Contribuições Previdenciárias e Certificado de Regularidade do FGTS deverão estar em dia e acompanhar 
todas as prestações de contas como condição indispensável para recebimento da parcela subsequente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os recursos financeiros transferidos à conta do Convênio, enquanto não utilizados, serão, obrigatoriamente, aplicados em cadernetas de pou-
pança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo, quando a sua utilização ocorrer em prazos inferiores há um mês.
SUBCLÁUSULA ÚNICA – DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO
Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, desde que necessários à sua conse-
cução, e sujeitos às mesmas condições de prestação de contas aplicáveis aos demais recursos recebidos. Caso tais rendimentos não sejam 
aplicados no objeto do próprio Convênio deverão ser devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, conforme previsto neste Convênio.
CLÁUSULA OITAVA – DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SEGUNDO CONVENENTE
8.1 – Quando os recursos financeiros forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio e a prestação de contas não for 
apresentada no prazo exigido ou não for aprovada pelo PRIMEIRO CONVENENTE, bem como se não for executado corretamente o objeto 
deste convênio, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, a SEGUNDA CONVENENTE fica obrigada 
a restituir ao PRIMEIRO CONVENENTE os valores recebidos acrescidos de juros legais e correção monetária, de acordo com o índice oficial, 
cantados a partir da data de seu recebimento.
8.2 – Quando da conclusão, denuncia, rescisão ou extinção de convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas em aplicações financeiras realizada, serão devolvidos ao PRIMEIRO CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
O presente Convênio tem vigência a partir da data de sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2014.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO, ADITAMENTO, DENUNCIA E RESCISÃO
10.1.1 - O presente Convênio poderá ser alterado ou aditado, com as devidas justificativas, mediante proposta de alteração ou aditamento a 
ser apresentada à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com 30 (trinta) dias de antecedência, e não havendo alteração do objeto pactua-
do.
10.1.2- Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos até então estabelecidos.
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10.1.3 - As partes poderão, em comum acordo, rescindir este Convênio por inadimplemento de qualquer de uma de suas cláusulas ou condi-
ções, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexequível, mediante comunicação escrita ou 
através de Termo Aditivo, observando-se nos casos de rescisão uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único - Rescindido ou extinto o presente convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos à Prefeitura Municipal de 
Brumadinho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, no todo ou em parte, de obrigações decorrentes da execução do objeto do presente Convênio sujeitará a Segunda Con-
venente às penalidades cabíveis, destacando-se a aplicação da sanção restritiva ao direito de conveniar com a Administração Pública Munici-
pal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo, respeitada a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Brumadinho como único e competente para dirimir quaisquer questões que porventura advirem do presente 
convênio.
E, por estarem justos e conveniados, os partícipes assinam o presente Convênio, em 03 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito 
legal, juntamente com as testemunhas abaixo. 
Brumadinho, 20 de Agosto de 2014.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal de Brumadinho
Dr. Walter José de Matosinhos
Procurador Geral do Município
Marta Gomes de Deus Boaventura 
Secretária Mun. de Turismo e Cultura 
Ivanil de Queiroz – Presidente
Corporação Musical Banda São Sebastião
Testemunhas:
1- ____________________________
Nome:
CPF:
2- ____________________________
Nome: 
CPF

PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Inexigibilidade nº22/2014 Processo: 180/2014, Contratação de show artístico 
da banda Trio do Brasil a se apresentar no dia 23/08/2014 no Festival da Cachaça. Empresa: WILSINHO PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA. Valor 
global R$ 45.000,00. Antônio Brandão - Prefeito Municipal 

Prefeitura de Brumadinho/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 063/14,- Aquisição de rádio comunicador portátil vhf, 
para a Secretaria de Meio Ambiente. Abertura: 05/09/2014, às 09:00h. Ver sitewww.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net  
Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG. Aviso de Homologação: A PMB torna público a Homologação Pregão Pres.069/14, Aquisição de container e 
banheiro químico, para a Sec. Municipal de Meio Ambiente, mediante fornecimento único. Empresa Vencedora: Lomarty Industria e Comercio 
Ltda. - Me Valor Total: R$ 36.730,00; site www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net .Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saúde Brumadinho: Cont. 199/14 – Prest. serv. internação de D.A.O p/ tratº dependência química. Cont.: Espaço Terapeutico 
Sant’Anna Ltda. Vr. est.: R$ 8.100,00. Vigência: 05.08.2014 a 01.02.15. Disp. Lic.  017/14. José Paulo S. Ataíde – Sec. Mun. Saúde

Fundo Mun. de Saúde Brumadinho: Cont. 200/14 – Prest. serv. internação de E.D.D p/ tratº dependência química. Cont.: Espaço Terapeutico 
Sant’Anna Ltda. Vr. est.: R$ 8.100,00. Vigência: 05.08.2014 a 01.02.15. Disp. Lic.  016/14. José Paulo S. Ataíde – Sec. Mun. Saúde

Fundo Mun.de Saude Brumadinho –Homologo PP 28 / 14-ref. aq. de aparelhos, móveis, instrumentais e outros p/ Zoonoses,
forn. único, sendo venc.: Atuante Comercial Ltda - ME – itens: 25, 34, 35, 70; Emigê Mat. Odontológicos Ltda – item: 024;
EOS Tecnologia da Informação Ltda – itens :51, 52;Tartanha Progress  Ltda – itens: 13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
28, 29, 30, 46; Visamed Com. de Mat. Hosp.  Ltda – itens: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 23, 26, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 47,48. Itens rev.: 09,10, 27, 32, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.
Vr total R$ 45.577,48. Brumadinho, 20.08.14-José  Paulo Silveira Ataide, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.
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Atos do Legislativo

Portaria DP nº 86/2014 - Fica concedido ao Sr. Jocimar Gomes ocupante do cargo Permanente de Agente Administrativo V-F a conversão em 
espécie de 06 (seis) parcelas do vencimento base referente ao primeiro quinquênio e segundo Quinquênio de Licença Premio conforme Pro-
cesso Administrativo DP nº07/2014/ Renata Mariliam Parreiras e Soares.

Secretaria Municipal de Ação Social | Casa dos Conselhos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO – CMDCA
Ata da oitava reunião ordinária do ano corrente, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 1º de agosto de 2013, às 
14h00min, sala de reuniões da Casa dos Conselhos. Rua José Solha, 81, Centro, Brumadinho, Minas Gerais. Pauta do dia: A) Oficina de Imagens, 
apresentação da proposta de realinhamentos e encerramento do Projeto Contratado; B) Apreciação e assinatura da ata do dia 04 de julho 
de 2013; C) Antecipação da data de posse do Conselho Tutelar 2013/2015; D) Recomposição dos assentos em vacância; E) Organização do 
calendário para as reuniões das Comissões de Fiscalização e Análise da Tipificação das Entidades e Serviços; F) Informes gerais.  A Secretária 
Executiva, Lilian Paraguai, constatou o quorum, conforme registro no Livro de Presença pág. 71v. Em seguida, o Conselho deliberou e de-
clarou empossada como Presidente do CMDCA a Sra Rita de Cássia Campos Nicácio,que já vem exercendo interinamente desde maio/2013, 
em função da renúncia da Presidente Emilaine Danielle Ferreira Paraguai.  A Presidente empossada passou os trabalhos às representantes da 
Oficina de Imagens e Estação Conhecimento, Simone França; Adriana Mendes Mitre e Paula Aguiar, que apresentaram por “slides” a proposta 
para realinhamento e finalização dos trabalhos iniciados em 2012, tratando-se de três etapas: entrega do Relatório, duas cópias impressas e o 
compromisso de envio por correspondência eletrônica; Seminário com palestras e oficinas pertinentes e reunião para avaliação final e escla-
recimentos. A proposta foi aceita pelos conselheiros presentes, com pendências relacionadas à definição de data, horário, local e organizações 
pertinentes a participação de outros conselhos; alimentação e transporte. Nestes termos os representantes da empresa Oficina de Imagens se 
retiraram no aguardo das definições e aprovação da proposta do seminário, a serem providenciados pela Casa dos Conselhos. A Presidente, 
Sra. Rita de Cássia na continuidade aos trabalhos passou a leitura da última ata de 04 de julho, que depois de assinada foi arquivada no livro 
de atas. A alteração da data para a posse dos Conselheiros Tutelares eleitos foi registrada. Foi orientado pela Secretária Executiva o envio de 
ofícios para recomposição dos assentos em vacância: representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Associações Comunitárias. Assim 
sendo foram definidos os seguintes prazos: a Reunião do PPA- Plano Plurianual terá a data confirmada, depois de prévia consulta à agenda dos 
conselhos, seguida de convocação para reunião extraordinária, e nesta ocasião será discutido as possíveis datas para o seminário que encerra-
rá o contrato com a Oficina de Imagens. Nestes termos, foram encerradas as discussões. Esta ata depois de lida e aprovada, deverá ser assinada 
por todos os presentes. 

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 02 de maio de 2013, às 09h30min na sala de reu-
niões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a Rua Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte 
pauta: Informes da Mesa, Leitura e aprovação das atas anteriores, Campanha Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto 
Juvenil, Projeto Guaratur e outros. A Secretaria Executiva iniciou os trabalhos informando sobre o pedido de exoneração da Sra. Emilaine da 
Presidência do Conselho em decorrência de nova função que assumiu no CAPS, impossibilitando-a de sair e de continuar assumindo as res-
ponsabilidades do cargo de Presidente do Conselho. A Vice Presidente Sra. Rita Nicácio tomou assento à mesa e assumiu os trabalhos. A Mesa 
passou os seguintes informes: a Oficina de Imagens, empresa contratada pela Estação Conhecimento solicitou uma conversa com o Conselho 
para dar prosseguimento ao Projeto de capacitação e pesquisa que foi iniciado e suspenso em função do período eleitoral e da transição de 
governos e que precisa ser retomado. Após os informes a Comissão Eleitoral foi chamada a falar sobre a segunda etapa do processo seletivo 
e eleitoral do Conselho Tutelar. A comissão informou que tudo transcorreu com tranquilidade e que apenas uma pessoa não compareceu 
para realização do teste e que agora com a publicação dos resultados inicia-se a terceira etapa que é o processo eleitoral. Estão habilitados 
12 concorrentes para 10 vagas. A Presidente passou ao ponto seguinte, com o auxílio da Secretaria Executiva e do Setor de Convênios passou 
às informações sobre a solicitação de remanejamento do fundo da Infância e Adolescência para continuidade do Projeto Admirável Mundo 
Novo, que venceria agora em 25 de Maio. O valor a ser remanejado é de R$180.960,00. Conforme discussões dos Conselheiros, ressaltando a 
importância da continuidade do projeto que é realizado a anos e com a informação do Setor de Convênios de que as prestações de contas 
estão em dia, todos aprovaram por unanimidade o remanejamento de recursos, ressalvando a importância de manter sempre a prestação de 
contas em dia. A Vice-Presidente passou à solicitação da Casa Guará da aprovação do Projeto Guaratur. Os conselheiros perguntaram à Sra. 
Vânia do Setor de Convênios como estavam as prestações de contas da Casa Guará e a Sra. Vânia informou que até o dia 21 de Maio a Casa 
Guará apresentou a prestação de contas. Após discussão, os conselheiros aprovaram fazer uma carta de recomendação do Projeto Guaratur. 
Os conselheiros recordaram que o Conselho já havia definido em reunião anterior que não haveria aprovação de projetos fora do período 
do Edital e que, portanto seria apenas possível uma carta de recomendação. A Conselheira Sra. Isabel e a Sra. Mônica informaram que fariam 
parte do Fórum da Educação para colaborar na realização da Conferência Municipal de Educação. A Secretaria Executiva solicitou a discussão 
sobre a inclusão como ponto de pauta da Oficina de Imagens e após discussão ficou deliberado que seria para a próxima reunião a discus-
são do novo planejamento e que é necessário solicitar a presença da Estação Conhecimento em uma reunião também para informar sobre 
a realização de projetos  em parceria com o Município e sobre o transporte das crianças e adolescentes para esses projetos. E que fossem 
repassadas informações também do setor de convênios sobre os recursos do transporte utilizados pela Estação. Como último ponto de pauta 
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foi lida a carta da Casa Guará protocolada por representantes da Instituição no momento da reunião em que fazia reclamações sobre a Secre-
taria Executiva dos Conselhos e solicitava retratação por parte da Sra. Lilian Paraguai por falta de informação sobre a reunião reagendada de 
forma extraordinária e sem comunicação à Casa Guará. A Secretária Executiva dos Conselhos Sra. Lilian informou que os reclamantes não são 
conselheiros e que por deliberação da Presidente do Conselho Sra Emilaine, a reunião extraordinária foi antecipada e a pauta seria apenas a 
discussão da Campanha Contra o Abuso e a Exploração Sexual Infanto-Juvenil e nada além desse ponto por necessidade de cumprir os prazos 
para a confecção do material da campanha, não havendo, portanto necessidade de convite à Casa Guará visto que o projeto Guaratur não 
seria discutido. Justificou ainda que fez várias tentativas de contatos telefônicos e que não obteve sucesso, estando os telefones fora de área. 
Os conselheiros decidiram pela elaboração de uma carta de esclarecimento aos destinatários da correspondência enviada pela Casa Guará e 
discordaram da retratação. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião e eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conse-
lhos, lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes.

Ata da Décima Reunião Ordinária do ano corrente, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho, conforme 
o calendário anual. Brumadinho, 03 de outubro de 2013, 14h00min, Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. Depois de constatado o quorum 
conforme registro no Livro de Presenças, página 84: Maria Marta Araújo e sua suplente Amélia da Cruz Maia; Juliana Aparecida Elioteiro Soares; 
Rita de Cássia Campos Nicácio; Tiago Cardoso da Silva; Catarina de Sena Ângelo e Gislene Silva Dutra, a presidente abriu os trabalhos ratifican-
do a pauta de convocação: Oficina de Imagens; Tipificação de Entidades para Inscrição no CMDCA; Apoio da empresa MRS ao Projeto Admi-
rável Mundo Novo; Remanejamento do Aditivo, Estação Conhecimento/Projeto. A proposta apresentada pela empresa Oficina de Imagens 
de alinhar e fechar os trabalhos em um seminário foi ratificada pelo Conselho, o evento denominado “Seminário de Conselhos Atuantes Rede 
Fortalecida: A atuação dos Conselhos na efetivação das políticas para crianças e adolescentes”, acontecerá nos dias 31 de outubro e 1º de no-
vembro de 2013, nas dependências da Estação Conhecimento, realizado  pela Secretaria Municipal de ação Social/ Prefeitura de Brumadinho 
e Coordenado pela equipe Técnica da Oficina de Imagens, conforme programação a ser divulgada em tempo hábil; deverão ser convocados 
à participar: todos os Conselheiros CMDCA, Conselheiros Tutelares, representante do Poder Legislativo, representante do Poder Executivo, 
Secretaria Municipal de Ação Social, Secretaria Municipal de Educação e representante da Casa dos Conselhos. A presidente, Sra Rita de Cássia, 
solicitou um cuidado especial para com a análise da tipificação das entidades e expedição de documentos por parte do Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e enfatizou: “a assinatura de um documento implica em responsabilidades que só posso assumir com absoluto 
embasamento legal e deliberação total do conselho”. Nestes termos o Conselho concordou que se deve formalizar comissões mais atuantes 
e comprometidas, considerando, principalmente, a ausência de quorum nos encontros da comissão de análise da tipificação.  A presiden-
te passou ao ponto seguinte, solicitando aos representantes do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Brumadinho que 
explanassem o remanejamento de rubricas do Convênio 003/2013, solicitado. Depois de discutido e esclarecido, o Conselho votou e aprovou 
por unanimidade. Esta deliberação será publicada por Resolução CMDCA/2013. Sobre a solicitação da MRS, em acrescentar mais R$20.000,00 
(vinte mil Reais) ao Projeto Admirável Mundo Novo/ Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda, através do FIA- Fundo da Infância e Adolescência 
de Brumadinho, para o ano de 2014, conforme ofício/solicitação da própria empresa; o Conselho aprovou e aplaudiu a iniciativa, esta delibera-
ção deverá ser publicada por Resolução CMDCA/2013. Ficou previamente definido como ponto de pauta para a próxima reunião: o Programa 
Brasil Vale Ouro; analise dos projetos referentes ao Edital 002/2013 CMDCA-FIA. Esta ata depois de lida e aprovada será assinada por todos.

Ata da Décima Reunião Ordinária do ano corrente, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho, conforme 
o calendário anual. Brumadinho, 03 de outubro de 2013, 14h00min, Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. Depois de constatado o quorum 
conforme registro no Livro de Presenças, página 84: Maria Marta Araújo e sua suplente Amélia da Cruz Maia; Juliana Aparecida Elioteiro Soares; 
Rita de Cássia Campos Nicácio; Tiago Cardoso da Silva; Catarina de Sena Ângelo e Gislene Silva Dutra, a presidente abriu os trabalhos ratifican-
do a pauta de convocação: Oficina de Imagens; Tipificação de Entidades para Inscrição no CMDCA; Apoio da empresa MRS ao Projeto Admi-
rável Mundo Novo; Remanejamento do Aditivo, Estação Conhecimento/Projeto. A proposta apresentada pela empresa Oficina de Imagens 
de alinhar e fechar os trabalhos em um seminário foi ratificada pelo Conselho, o evento denominado “Seminário de Conselhos Atuantes Rede 
Fortalecida: A atuação dos Conselhos na efetivação das políticas para crianças e adolescentes”, acontecerá nos dias 31 de outubro e 1º de no-
vembro de 2013, nas dependências da Estação Conhecimento, realizado  pela Secretaria Municipal de ação Social/ Prefeitura de Brumadinho 
e Coordenado pela equipe Técnica da Oficina de Imagens, conforme programação a ser divulgada em tempo hábil; deverão ser convocados 
à participar: todos os Conselheiros CMDCA, Conselheiros Tutelares, representante do Poder Legislativo, representante do Poder Executivo, 
Secretaria Municipal de Ação Social, Secretaria Municipal de Educação e representante da Casa dos Conselhos. A presidente, Sra Rita de Cássia, 
solicitou um cuidado especial para com a análise da tipificação das entidades e expedição de documentos por parte do Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e enfatizou: “a assinatura de um documento implica em responsabilidades que só posso assumir com absoluto 
embasamento legal e deliberação total do conselho”. Nestes termos o Conselho concordou que se deve formalizar comissões mais atuantes 
e comprometidas, considerando, principalmente, a ausência de quorum nos encontros da comissão de análise da tipificação.  A presiden-
te passou ao ponto seguinte, solicitando aos representantes do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Brumadinho que 
explanassem o remanejamento de rubricas do Convênio 003/2013, solicitado. Depois de discutido e esclarecido, o Conselho votou e aprovou 
por unanimidade. Esta deliberação será publicada por Resolução CMDCA/2013. Sobre a solicitação da MRS, em acrescentar mais R$20.000,00 
(vinte mil Reais) ao Projeto Admirável Mundo Novo/ Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda, através do FIA- Fundo da Infância e Adolescência 
de Brumadinho, para o ano de 2014, conforme ofício/solicitação da própria empresa; o Conselho aprovou e aplaudiu a iniciativa, esta delibera-
ção deverá ser publicada por Resolução CMDCA/2013. Ficou previamente definido como ponto de pauta para a próxima reunião: o Programa 
Brasil Vale Ouro; analise dos projetos referentes ao Edital 002/2013 CMDCA-FIA. Esta ata depois de lida e aprovada será assinada por todos.

Ata da Décima Reunião Ordinária do ano corrente, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho, conforme 
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o calendário anual. Brumadinho, 03 de outubro de 2013, 14h00min, Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. Depois de constatado o quorum 
conforme registro no Livro de Presenças, página 84: Maria Marta Araújo e sua suplente Amélia da Cruz Maia; Juliana Aparecida Elioteiro Soares; 
Rita de Cássia Campos Nicácio; Tiago Cardoso da Silva; Catarina de Sena Ângelo e Gislene Silva Dutra, a presidente abriu os trabalhos ratifican-
do a pauta de convocação: Oficina de Imagens; Tipificação de Entidades para Inscrição no CMDCA; Apoio da empresa MRS ao Projeto Admi-
rável Mundo Novo; Remanejamento do Aditivo, Estação Conhecimento/Projeto. A proposta apresentada pela empresa Oficina de Imagens 
de alinhar e fechar os trabalhos em um seminário foi ratificada pelo Conselho, o evento denominado “Seminário de Conselhos Atuantes Rede 
Fortalecida: A atuação dos Conselhos na efetivação das políticas para crianças e adolescentes”, acontecerá nos dias 31 de outubro e 1º de no-
vembro de 2013, nas dependências da Estação Conhecimento, realizado  pela Secretaria Municipal de ação Social/ Prefeitura de Brumadinho 
e Coordenado pela equipe Técnica da Oficina de Imagens, conforme programação a ser divulgada em tempo hábil; deverão ser convocados 
à participar: todos os Conselheiros CMDCA, Conselheiros Tutelares, representante do Poder Legislativo, representante do Poder Executivo, 
Secretaria Municipal de Ação Social, Secretaria Municipal de Educação e representante da Casa dos Conselhos. A presidente, Sra Rita de Cássia, 
solicitou um cuidado especial para com a análise da tipificação das entidades e expedição de documentos por parte do Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e enfatizou: “a assinatura de um documento implica em responsabilidades que só posso assumir com absoluto 
embasamento legal e deliberação total do conselho”. Nestes termos o Conselho concordou que se deve formalizar comissões mais atuantes 
e comprometidas, considerando, principalmente, a ausência de quorum nos encontros da comissão de análise da tipificação.  A presiden-
te passou ao ponto seguinte, solicitando aos representantes do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Brumadinho que 
explanassem o remanejamento de rubricas do Convênio 003/2013, solicitado. Depois de discutido e esclarecido, o Conselho votou e aprovou 
por unanimidade. Esta deliberação será publicada por Resolução CMDCA/2013. Sobre a solicitação da MRS, em acrescentar mais R$20.000,00 
(vinte mil Reais) ao Projeto Admirável Mundo Novo/ Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda, através do FIA- Fundo da Infância e Adolescência 
de Brumadinho, para o ano de 2014, conforme ofício/solicitação da própria empresa; o Conselho aprovou e aplaudiu a iniciativa, esta delibera-
ção deverá ser publicada por Resolução CMDCA/2013. Ficou previamente definido como ponto de pauta para a próxima reunião: o Programa 
Brasil Vale Ouro; analise dos projetos referentes ao Edital 002/2013 CMDCA-FIA. Esta ata depois de lida e aprovada será assinada por todos.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
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deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
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Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
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Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
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a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
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tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
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determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
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do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
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Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 04 de abril de 2013, às 9h e 30m na sala de reuniões 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho, situado a R. Dr. Victor de Freitas, 115 - Centro – Brumadinho, tendo a seguinte pauta: 
leitura, discussão e aprovação da Ata do dia 21 de março de 2013, informes do processo eleitoral do Conselho Tutelar, discussão do dia 18 de 
maio – Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, próxima reunião extraordinária. A presidente 
deu bom dia aos presentes e iniciou os trabalhos que o Secretário do Conselho fizesse a leitura da ata que depois de lida e discutida foi assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado pelos Conselheiros maior divulgação da data de encerramento das inscrições para eleição 
do Conselho Tutelar. A Presidente esclareceu a retirada de pauta da discussão do projeto da Casa Guará, e que o edital é aberto em período 
determinado do ano e que não foi feita discussão de inclusão de projetos fora do edital. Foi dada a palavra à Marielza que informou sobre o 
processo de eleição do Conselho Tutelar, as provas já estão sendo elaboradas pela Sra. Simone e que o processo continuará sendo organizado 
pela comissão. As provas são de múltipla escolha e uma de estudo de caso. A presidente questionou o que caso não sejam preenchidas todas 
as vagas. Marielza informou que não havendo o nesse caso processo deve ser reaberto para vagas remanescentes. Passado ao ponto de pauta 
do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil a Presidente fez uma proposta de parceria com as Secretarias 
Municipais de Ação Social, de Educação e de Saúde para que sejam feitas produção do material, distribuição e discussões durante a semana, 
tanto nos PSF’s quanto nas escolas da rede municipal, culminando no sábado com panfletagem na sede do Município.  A Secretaria Municipal 
de Educação ficou aberta à proposta e sugeriu uma reunião para discussão. Foi dada a sugestão pela Casa Guará que seja procurada também 
a iniciativa privada para parcerias na divulgação da campanha. A Sra. Izabel informou como foi a participação dela como Conselheira Tutelar 
na divulgação da campanha passada. A Sra. Eduarda, visitante, informou sobre a participação em fóruns de discussão e campanhas do Projeto 
Criança Esperança, as Conselheiras Sra. Izabel e Sra. Vanessa informaram também sobre o trabalho que é feito pela Educação como o Progra-
ma Brumadinho Jovem: discussão uma vez por mês nas escolas com professores e oficina com crianças e jovens. O Visitante Sr. José Carlos fez 
a sugestão de atingir à iniciativa privada e elaboração de um “link” para divulgação do Conselho na página da Prefeitura. A Presidente solicitou 
que a Secretária Executiva conseguisse junto a Sedese material de divulgação da campanha, apresentou uma proposta de material próprio 
para o município, elaborado com a equipe de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Sr. Múcio disse da importância de colocar faixas nas 
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entradas da cidade. A Visitante Sra. Andréia da Casa Guará falou da relação direta do abuso e exploração sexual ao turismo e, portanto da 
importância da divulgação da campanha nas pousadas, restaurantes, etc. e fez também a sugestão de uma palestra sobre o tema onde acon-
tece o projeto da Casa Guará. Solicitou incluir na agenda para não coincidir com outros eventos. Passou-se a apresentação sucinta do projeto 
Guaratur pela Casa Guará - Sr. José Carlos. A Secretária Executiva distribuiu cópia para os Conselheiros. A Presidente perguntou ao Sr. José 
Carlos se o projeto é para o edital desse ano. O Sr José Carlos informou que o Conselho pode aprovar projetos fora da abertura do edital. Foi 
questionado pelo Sr Múcio sobre a legalidade e ficou definida a leitura das resoluções do CONANDA e demais legislações e Atas do Conselho.  
Feita a discussão foi decidido que após o esclarecimento, na próxima reunião seria discutida a inclusão para aprovação de projetos fora do 
período do edital. Próxima reunião extraordinária ficou definida para 18 de abril. Foi distribuído o cronograma de reuniões. Feitos os agradeci-
mentos a Presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Lilian Paraguai, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais presentes.

Ata da Assembleia Geral para escolha de representantes da sociedade Civil organizada – CMDCA, para um mandato de 02 (dois) anos, para o 
biênio de 2014 a 2016, conforme disposição no Edital de Convocação n°01/2014, no dia 30 de abril de 2014, as 14h00min, na sala de reunião 
da Casa dos Conselhos, situada á Rua José Solha numero 81, centro, Brumadinho, Minas Gerais. Compareceram á Assembleia os seguintes 
conselheiros: Catarina de Sena Ângela Leite, Amélia da Cruz Maia, Juliana Aparecida Elioteiro, Claudia Parreira dos Santos Soares, Monica Maria 
Sales de Oliveira, Izabel da Ferreira Rodart da Silva, Maria Marta Araujo; representantes da entidade: Jandira Silva Santos, Andreia Vasconce-
los Moreira, Sergio Mironi, Eduardo Sales, Julio Pereira Dos Santos; representantes da Casa dos Conselhos: Lilian Paraguai e Geicy Cristina e a 
Secretaria Adjunta da Secretária Municipal de Ação Social Senhora Simone de Brito. A Assembleia iniciou com as informações repassadas pela 
comissão Eleitoral sobre o andamento do Processo Eleitoral. Em Discussão sobre a representação do Núcleo de Desenvolvimento Humano e 
Econômico de Brumadinho – NDHE, a comissão Eleitoral deliberou favoravelmente pela representação de Sergio Mironi, com três votos a favor 
e um contra. Foi questionado o comprovante de endereço do candidato e representante do NDHE que certificou que tem endereço no muni-
cípio, o fato foi testemunhado pela conselheira Senhora Amélia que comprovou que realmente Sergio Mironi reside em Brumadinho durante 
os cinco dias uteis da semana, configurando duplo domicilio. A Comissão Eleitoral foi Consultada foi consultada e deferiu pela representação 
do senhor Sergio Mironi e pela comprovação de seu domicilio. Passou-se á explicação do processo eleitoral deliberado pela Comissão Eleitoral, 
sendo: cada entidade terá direito a dois votos em entidades distintas, portanto cada cédula de votação. Passou – se ás votação de cada entida-
de. Finalizado o processo, foi realizada a apuração com o seguinte resultado: 1ª Cédula: Casa Guará e Centro Espírito Pai Joaquim de Aruanda; 
2ª Cédula: Casa Guará e Pastoral da Criança; 3ª Cédula: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Economia – NDHE e Pastoral das crianças; 4ª 
Cédula Casa Guará e Centro Espírito Pai Joaquim de Aruanda. Totalizando os seguintes votos: Casa Guará com 3 votos, Centro Espírito Pai 
Joaquim de Aruanda com 2 votos, Pastoral da criança com 2 votos e NDHE com 1 voto. Ficando assim formado: Andreia Vasconcelos Moreira 
e Breno Franco, Julio Pereira dos Santos e Vilma Barbosa, Ilza da Penha Maia da Silva e Catariana de Sena Ângela Leite, Sergio Mironi Matildes 
e Paula Josefina Aguiar, respectivamente titulares e suplentes. A Assembleia de posse será no dia 08 (OITO) DE MAIO DE 2014, ÁS 14H00MIN, 
NA SALA DE Reunião da Casa dos Conselhos, á Rua Jose Solha, numero 81, Centro, 35.460-00, Brumadinho, Minas Gerais e a eleição da Mesa 
Diretora. Nada Mais Havendo a tratar, eu Geicy Cristina secretaria “ad hoc”, lavrei a presente a ata, que depois de lida e aprovada será assinada 
pelos presentes.

Ata da Assembleia Geral para escolha de representantes da sociedade Civil organizada – CMDCA, para um mandato de 02 (dois) anos, para o 
biênio de 2014 a 2016, conforme disposição no Edital de Convocação n°01/2014, no dia 30 de abril de 2014, as 14h00min, na sala de reunião 
da Casa dos Conselhos, situada á Rua José Solha numero 81, centro, Brumadinho, Minas Gerais. Compareceram á Assembleia os seguintes 
conselheiros: Catarina de Sena Ângela Leite, Amélia da Cruz Maia, Juliana Aparecida Elioteiro, Claudia Parreira dos Santos Soares, Monica Maria 
Sales de Oliveira, Izabel da Ferreira Rodart da Silva, Maria Marta Araujo; representantes da entidade: Jandira Silva Santos, Andreia Vasconce-
los Moreira, Sergio Mironi, Eduardo Sales, Julio Pereira Dos Santos; representantes da Casa dos Conselhos: Lilian Paraguai e Geicy Cristina e a 
Secretaria Adjunta da Secretária Municipal de Ação Social Senhora Simone de Brito. A Assembleia iniciou com as informações repassadas pela 
comissão Eleitoral sobre o andamento do Processo Eleitoral. Em Discussão sobre a representação do Núcleo de Desenvolvimento Humano e 
Econômico de Brumadinho – NDHE, a comissão Eleitoral deliberou favoravelmente pela representação de Sergio Mironi, com três votos a favor 
e um contra. Foi questionado o comprovante de endereço do candidato e representante do NDHE que certificou que tem endereço no muni-
cípio, o fato foi testemunhado pela conselheira Senhora Amélia que comprovou que realmente Sergio Mironi reside em Brumadinho durante 
os cinco dias uteis da semana, configurando duplo domicilio. A Comissão Eleitoral foi Consultada foi consultada e deferiu pela representação 
do senhor Sergio Mironi e pela comprovação de seu domicilio. Passou-se á explicação do processo eleitoral deliberado pela Comissão Eleitoral, 
sendo: cada entidade terá direito a dois votos em entidades distintas, portanto cada cédula de votação. Passou – se ás votação de cada entida-
de. Finalizado o processo, foi realizada a apuração com o seguinte resultado: 1ª Cédula: Casa Guará e Centro Espírito Pai Joaquim de Aruanda; 
2ª Cédula: Casa Guará e Pastoral da Criança; 3ª Cédula: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Economia – NDHE e Pastoral das crianças; 4ª 
Cédula Casa Guará e Centro Espírito Pai Joaquim de Aruanda. Totalizando os seguintes votos: Casa Guará com 3 votos, Centro Espírito Pai 
Joaquim de Aruanda com 2 votos, Pastoral da criança com 2 votos e NDHE com 1 voto. Ficando assim formado: Andreia Vasconcelos Moreira 
e Breno Franco, Julio Pereira dos Santos e Vilma Barbosa, Ilza da Penha Maia da Silva e Catariana de Sena Ângela Leite, Sergio Mironi Matildes 
e Paula Josefina Aguiar, respectivamente titulares e suplentes. A Assembleia de posse será no dia 08 (OITO) DE MAIO DE 2014, ÁS 14H00MIN, 
NA SALA DE Reunião da Casa dos Conselhos, á Rua Jose Solha, numero 81, Centro, 35.460-00, Brumadinho, Minas Gerais e a eleição da Mesa 
Diretora. Nada Mais Havendo a tratar, eu Geicy Cristina secretaria “ad hoc”, lavrei a presente a ata, que depois de lida e aprovada será assinada 
pelos presentes.

Ata da Assembleia Geral para escolha de representantes da sociedade Civil organizada – CMDCA, para um mandato de 02 (dois) anos, para o 
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biênio de 2014 a 2016, conforme disposição no Edital de Convocação n°01/2014, no dia 30 de abril de 2014, as 14h00min, na sala de reunião 
da Casa dos Conselhos, situada á Rua José Solha numero 81, centro, Brumadinho, Minas Gerais. Compareceram á Assembleia os seguintes 
conselheiros: Catarina de Sena Ângela Leite, Amélia da Cruz Maia, Juliana Aparecida Elioteiro, Claudia Parreira dos Santos Soares, Monica Maria 
Sales de Oliveira, Izabel da Ferreira Rodart da Silva, Maria Marta Araujo; representantes da entidade: Jandira Silva Santos, Andreia Vasconce-
los Moreira, Sergio Mironi, Eduardo Sales, Julio Pereira Dos Santos; representantes da Casa dos Conselhos: Lilian Paraguai e Geicy Cristina e a 
Secretaria Adjunta da Secretária Municipal de Ação Social Senhora Simone de Brito. A Assembleia iniciou com as informações repassadas pela 
comissão Eleitoral sobre o andamento do Processo Eleitoral. Em Discussão sobre a representação do Núcleo de Desenvolvimento Humano e 
Econômico de Brumadinho – NDHE, a comissão Eleitoral deliberou favoravelmente pela representação de Sergio Mironi, com três votos a favor 
e um contra. Foi questionado o comprovante de endereço do candidato e representante do NDHE que certificou que tem endereço no muni-
cípio, o fato foi testemunhado pela conselheira Senhora Amélia que comprovou que realmente Sergio Mironi reside em Brumadinho durante 
os cinco dias uteis da semana, configurando duplo domicilio. A Comissão Eleitoral foi Consultada foi consultada e deferiu pela representação 
do senhor Sergio Mironi e pela comprovação de seu domicilio. Passou-se á explicação do processo eleitoral deliberado pela Comissão Eleitoral, 
sendo: cada entidade terá direito a dois votos em entidades distintas, portanto cada cédula de votação. Passou – se ás votação de cada entida-
de. Finalizado o processo, foi realizada a apuração com o seguinte resultado: 1ª Cédula: Casa Guará e Centro Espírito Pai Joaquim de Aruanda; 
2ª Cédula: Casa Guará e Pastoral da Criança; 3ª Cédula: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Economia – NDHE e Pastoral das crianças; 4ª 
Cédula Casa Guará e Centro Espírito Pai Joaquim de Aruanda. Totalizando os seguintes votos: Casa Guará com 3 votos, Centro Espírito Pai 
Joaquim de Aruanda com 2 votos, Pastoral da criança com 2 votos e NDHE com 1 voto. Ficando assim formado: Andreia Vasconcelos Moreira 
e Breno Franco, Julio Pereira dos Santos e Vilma Barbosa, Ilza da Penha Maia da Silva e Catariana de Sena Ângela Leite, Sergio Mironi Matildes 
e Paula Josefina Aguiar, respectivamente titulares e suplentes. A Assembleia de posse será no dia 08 (OITO) DE MAIO DE 2014, ÁS 14H00MIN, 
NA SALA DE Reunião da Casa dos Conselhos, á Rua Jose Solha, numero 81, Centro, 35.460-00, Brumadinho, Minas Gerais e a eleição da Mesa 
Diretora. Nada Mais Havendo a tratar, eu Geicy Cristina secretaria “ad hoc”, lavrei a presente a ata, que depois de lida e aprovada será assinada 
pelos presentes.

Ata da Assembleia Geral para escolha de representantes da sociedade Civil organizada – CMDCA, para um mandato de 02 (dois) anos, para o 
biênio de 2014 a 2016, conforme disposição no Edital de Convocação n°01/2014, no dia 30 de abril de 2014, as 14h00min, na sala de reunião 
da Casa dos Conselhos, situada á Rua José Solha numero 81, centro, Brumadinho, Minas Gerais. Compareceram á Assembleia os seguintes 
conselheiros: Catarina de Sena Ângela Leite, Amélia da Cruz Maia, Juliana Aparecida Elioteiro, Claudia Parreira dos Santos Soares, Monica Maria 
Sales de Oliveira, Izabel da Ferreira Rodart da Silva, Maria Marta Araujo; representantes da entidade: Jandira Silva Santos, Andreia Vasconce-
los Moreira, Sergio Mironi, Eduardo Sales, Julio Pereira Dos Santos; representantes da Casa dos Conselhos: Lilian Paraguai e Geicy Cristina e a 
Secretaria Adjunta da Secretária Municipal de Ação Social Senhora Simone de Brito. A Assembleia iniciou com as informações repassadas pela 
comissão Eleitoral sobre o andamento do Processo Eleitoral. Em Discussão sobre a representação do Núcleo de Desenvolvimento Humano e 
Econômico de Brumadinho – NDHE, a comissão Eleitoral deliberou favoravelmente pela representação de Sergio Mironi, com três votos a favor 
e um contra. Foi questionado o comprovante de endereço do candidato e representante do NDHE que certificou que tem endereço no muni-
cípio, o fato foi testemunhado pela conselheira Senhora Amélia que comprovou que realmente Sergio Mironi reside em Brumadinho durante 
os cinco dias uteis da semana, configurando duplo domicilio. A Comissão Eleitoral foi Consultada foi consultada e deferiu pela representação 
do senhor Sergio Mironi e pela comprovação de seu domicilio. Passou-se á explicação do processo eleitoral deliberado pela Comissão Eleitoral, 
sendo: cada entidade terá direito a dois votos em entidades distintas, portanto cada cédula de votação. Passou – se ás votação de cada entida-
de. Finalizado o processo, foi realizada a apuração com o seguinte resultado: 1ª Cédula: Casa Guará e Centro Espírito Pai Joaquim de Aruanda; 
2ª Cédula: Casa Guará e Pastoral da Criança; 3ª Cédula: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Economia – NDHE e Pastoral das crianças; 4ª 
Cédula Casa Guará e Centro Espírito Pai Joaquim de Aruanda. Totalizando os seguintes votos: Casa Guará com 3 votos, Centro Espírito Pai 
Joaquim de Aruanda com 2 votos, Pastoral da criança com 2 votos e NDHE com 1 voto. Ficando assim formado: Andreia Vasconcelos Moreira 
e Breno Franco, Julio Pereira dos Santos e Vilma Barbosa, Ilza da Penha Maia da Silva e Catariana de Sena Ângela Leite, Sergio Mironi Matildes 
e Paula Josefina Aguiar, respectivamente titulares e suplentes. A Assembleia de posse será no dia 08 (OITO) DE MAIO DE 2014, ÁS 14H00MIN, 
NA SALA DE Reunião da Casa dos Conselhos, á Rua Jose Solha, numero 81, Centro, 35.460-00, Brumadinho, Minas Gerais e a eleição da Mesa 
Diretora. Nada Mais Havendo a tratar, eu Geicy Cristina secretaria “ad hoc”, lavrei a presente a ata, que depois de lida e aprovada será assinada 
pelos presentes.

Ata da Assembleia Geral para escolha de representantes da sociedade Civil organizada – CMDCA, para um mandato de 02 (dois) anos, para o 
biênio de 2014 a 2016, conforme disposição no Edital de Convocação n°01/2014, no dia 30 de abril de 2014, as 14h00min, na sala de reunião 
da Casa dos Conselhos, situada á Rua José Solha numero 81, centro, Brumadinho, Minas Gerais. Compareceram á Assembleia os seguintes 
conselheiros: Catarina de Sena Ângela Leite, Amélia da Cruz Maia, Juliana Aparecida Elioteiro, Claudia Parreira dos Santos Soares, Monica Maria 
Sales de Oliveira, Izabel da Ferreira Rodart da Silva, Maria Marta Araujo; representantes da entidade: Jandira Silva Santos, Andreia Vasconce-
los Moreira, Sergio Mironi, Eduardo Sales, Julio Pereira Dos Santos; representantes da Casa dos Conselhos: Lilian Paraguai e Geicy Cristina e a 
Secretaria Adjunta da Secretária Municipal de Ação Social Senhora Simone de Brito. A Assembleia iniciou com as informações repassadas pela 
comissão Eleitoral sobre o andamento do Processo Eleitoral. Em Discussão sobre a representação do Núcleo de Desenvolvimento Humano e 
Econômico de Brumadinho – NDHE, a comissão Eleitoral deliberou favoravelmente pela representação de Sergio Mironi, com três votos a favor 
e um contra. Foi questionado o comprovante de endereço do candidato e representante do NDHE que certificou que tem endereço no muni-
cípio, o fato foi testemunhado pela conselheira Senhora Amélia que comprovou que realmente Sergio Mironi reside em Brumadinho durante 
os cinco dias uteis da semana, configurando duplo domicilio. A Comissão Eleitoral foi Consultada foi consultada e deferiu pela representação 
do senhor Sergio Mironi e pela comprovação de seu domicilio. Passou-se á explicação do processo eleitoral deliberado pela Comissão Eleitoral, 
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sendo: cada entidade terá direito a dois votos em entidades distintas, portanto cada cédula de votação. Passou – se ás votação de cada entida-
de. Finalizado o processo, foi realizada a apuração com o seguinte resultado: 1ª Cédula: Casa Guará e Centro Espírito Pai Joaquim de Aruanda; 
2ª Cédula: Casa Guará e Pastoral da Criança; 3ª Cédula: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Economia – NDHE e Pastoral das crianças; 4ª 
Cédula Casa Guará e Centro Espírito Pai Joaquim de Aruanda. Totalizando os seguintes votos: Casa Guará com 3 votos, Centro Espírito Pai 
Joaquim de Aruanda com 2 votos, Pastoral da criança com 2 votos e NDHE com 1 voto. Ficando assim formado: Andreia Vasconcelos Moreira 
e Breno Franco, Julio Pereira dos Santos e Vilma Barbosa, Ilza da Penha Maia da Silva e Catariana de Sena Ângela Leite, Sergio Mironi Matildes 
e Paula Josefina Aguiar, respectivamente titulares e suplentes. A Assembleia de posse será no dia 08 (OITO) DE MAIO DE 2014, ÁS 14H00MIN, 
NA SALA DE Reunião da Casa dos Conselhos, á Rua Jose Solha, numero 81, Centro, 35.460-00, Brumadinho, Minas Gerais e a eleição da Mesa 
Diretora. Nada Mais Havendo a tratar, eu Geicy Cristina secretaria “ad hoc”, lavrei a presente a ata, que depois de lida e aprovada será assinada 
pelos presentes.    

Ata da Reunião da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Brumadinho, no dia 23 de 
abril de 2014, às 14h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, número 81, Centro, 35.460-000, Brumadinho, Minas 
Gerais. Com a presença das seguintes conselheiras: Mônica Maria Sales de Oliveira, Cláudia Parreiras dos Santos Soares, Maria Marta Araújo; 
o advogado representante da Procuradoria do Município Marcelo Fonseca da Silva; a Secretária Executiva Lilian Paraguai e a funcionária da 
Casa dos Conselhos Geicy Cristina Prado Rodrigues. Como ponto de pauta os assuntos: prorrogação do prazo de inscrição das entidades para 
o processo eleitoral convocado pelo Edital 001/2014 e os critérios para o Regimento da Assembleia de Eleição a se realizar no dia 30 de abril 
de 2044. Após discussão da Comissão decidiu, por unanimidade dos votos, prorrogar o prazo para inscrição das entidades, tendo em vista que 
nenhuma entidade havia feito sua inscrição até a presente data. Após a discussão sobre quais seriam os critérios de eleição na Assembleia de 
Eleição, a Comissão deliberou por unanimidade que, cada entidade terá direito a (2) dois votos em entidades diferentes. Além dos assuntos 
em pauta, foram discutidos junto ao Advogado da Procuradoria e esclarecidos os seguintes assuntos: mandato do Conselho e a recondução 
por uma única vez que, conforme entendimento da Lei Municipal n° 1.784/2010, e do próprio Edital, a recondução é do Conselheiro, que pode 
acontecer por uma única vez, podendo a entidade inscrever-se normalmente para o processo eleitoral, sendo vedada a representação de 
Conselheiro reconduzido, à outra entidade, podendo, posteriormente caso o Conselho entenda ser necessário, permitir que o Conselheiro se 
candidate novamente por outra entidade resguardando o direito de fazer parte de outros movimentos de defesa de direitos da criança e do 
adolescente, porém sem alteração da legislação não é possível para esse pleito que um Conselheiro reconduzido possa concorrer novamente 
por outra entidade. Nada mais havendo a tratar, eu Geicy Cristina lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada será assinada pelos 
presentes.  

Brumadinho, 2013.
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	01	DE	AGOSTO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Leitura das atas;
- Reunião Extraordinária Conjunta entre CMDCA/CMAS e Ata de 04/07/2013;
- Apresentação da Oficina de Imagens;
- Recomposição do Conselho, assentos em aberto;
- Organização do Calendário para as Reuniões das Comissões de Fiscalização e Análise de Tipificação das Entidades e Serviços;
- Antecipação da Posse do Conselho Tutelar.
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	02	DE	MAIO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	09h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho.
Pauta: 
- Informes da mesa;
- Leitura e aprovação das atas anteriores;
- Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto Juvenil;
- Projeto Guaratur; e
- Outros.  
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
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Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA
 
CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	03	DE	ABRIL	DE	2014.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Leitura e aprovação da ata;
- Apresentação do processo de eleição do Conselho pela Comissão Eleitoral;
- Informes do setor de convênios da Prefeitura Municipal de Brumadinho, referente aos Projetos de captação do FIA. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	03	DE	JULHO	DE	2014.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Leitura e aprovação das atas anteriores;
- Análise das novas inscrições de entidades;
- Outros assuntos; e
- Informes gerais. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Júlio Pereira dos Santos 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	03	DE	OUTUBRO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Tipificação;
- Comprometimento dos conselheiros nas reuniões;
- Escolha do Presidente e Vice;
- Seminário da Oficina de Imagens;
- Remanejamento de rubricas do Projeto 003/2011 “Alô Estação”; e
- Outros assuntos.  
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	04	DE	ABRIL	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	09h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho.
Pauta: 
- Aprovação e assinatura da ata da reunião do dia 21 de março;
- Informes do processo eleitoral do conselho tutelar;
- Discussão do dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
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Emilaine Danielle Ferreira Paraguai 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	04	DE	JULHO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	09h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Leitura da ata;
- Informes da mesa;
- Apresentação da Estação Conhecimento / Convênio 003; e 
- Conselho Tutelar. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	05	DE	JUNHO	DE	2014.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Leitura e aprovação das atas anteriores;
- Análise das novas inscrições de Entidades;
- Recomposição da Comissão de Fiscalização;
- Alinhamento com o Conselho Tutelar e a Rede;
- funcionamento dos Projetos Sociais no período da Copa; e
- Outros assuntos.  
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Júlio Pereira dos Santos 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	05	DE	SETEMBRO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Aprovação do Edital de Captação de recursos para o FIA;
- Data para Reunião da Comissão de Análise da Tipificação;
- Definição de data e formato do Seminário da Oficina de Imagens;
- Formação da FECTIPA. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	05	DE	DEZEMBRO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Leitura e aprovação da ata;
- Apresentação dos relatórios do Edital 002/2013;
- Apreciação das inscrições de Entidades no Conselho; e
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-  Remanejamento de rubricas do NDHE do Projeto 2013.
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	06	DE	FEVEREIRO	DE	2014.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
•	 LOCAL:	Sala	de	Reuniões	da	Casa	dos	Conselhos,	
Rua José Solha Maia, n°81, Centro.
•	 Pauta:	
         - Leitura e aprovação da ata;
         - Conversa com a Promotora da Vara da Criança e do       Adolescente;
         - Agenda da Comissão de Fiscalização para 2014; e
         - NDHE – Brasil Vale Ouro / Estação 100% Social. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	06	DE	JUNHO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	09h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Leitura e aprovação das atas anteriores;
- Projeto FRED;
- APAE – Redução de horário de atendimento; 
- Casa Guará – Readequação da planilha do Projeto Interação Lúdica;
- Lei de parcerias / Edital;
- Reunião Conjunta CMAS/CMDCA;
- Mudança de cargo no Projeto Cultural Admirável Mundo Novo do Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda;
- Informes.
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as),  
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	07	DE	JANEIRO	DE	2014.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos de Brumadinho, 
Rua José Solha Maia, 81(fundos), Centro.
•	 Pauta:	
         - Leitura e aprovação da ata;
         - Apresentação do extrato bancário do saldo do FIA;
         - Comissão de Fiscalização dos Projetos aprovados; e
         - Outros assuntos. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	07	DE	MARÇO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	09h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho.
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Pauta: 
- Aprovação e assinatura da ata da reunião do dia 20 de fevereiro;
- Apresentação do Projeto Guaratur 2013/2014; e
- Informes da mesa. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	07	DE	AGOSTO	DE	2014.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Leitura e aprovação da ata anterior;
- Análise das novas inscrições de entidades;
- Captação de recursos (FIA);
- discussão sobre ofício nº556/2014/1ªPBJ – Promotoria;
- Outros assuntos; e 
- Informes gerais. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Júlio Pereira dos Santos 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	07	DE	NOVEMBRO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Leitura e aprovação da ata;
- Análise e aprovação dos Projetos inscritos para o FIA e Projeto do NDHE – Estação Conhecimento;
- Readequação de planilhas. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	08	DE	MAIO	DE	2014.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Eleição da mesa diretora;
- Ratificação das deliberações do período de 08 de março a 08 de maio;
- Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto Juvenil;
- Reunião Extraordinária com o Conselho Tutelar;
- Confia em 6% da Copasa; e
- Apresentação do Plano de Trabalho do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Brumadinho e Instituto Kairós. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	11	DE	ABRIL	DE	2013.
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•	 HORÁRIO:	09h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho.
Pauta: 
- Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto Juvenil. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	13	DE	MARÇO	DE	2014.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Leitura e aprovação da ata;
- Projetos das Instituições MDHE e Pai Joaquim de Aruanda: Brasil Vale Ouro e Casa de Acolhimento;
- Recomposição do Conselho;
- Evento Proteção Integrada à Criança e ao Adolescente em grandes eventos; e
- Informes da Comissão de Fiscalização. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	13	DE	JUNHO	DE	2014.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Discussão sobre a readequação de planilhas do Projeto Estação 100% Social da Entidade Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico 
de Brumadinho – NDHE / Instituto Kairós.
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Júlio Pereira dos Santos 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	20	DE	FEVEREIRO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos de Brumadinho, 
Rua José Solha, nº 81(fundos), Centro.
•	 Pauta:	
- Aprovação e assinatura da ata da reunião do dia 29 de janeiro;
- Aprovação do Edital para o Conselho Tutelar;
- Formação da Comissão para Eleição do Conselho Tutelar; e
- Informes da mesa. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	21	DE	MARÇO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	09h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho.
Pauta: 
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- Aprovação e assinatura da ata da reunião do dia 07 de março;
- Explanação em relação ao Projeto Qualificação Profissional e Empreendedorismo executado pelo Centro de Ensino Profissionalizante - CEP; 
-Prorrogação das inscrições para o Conselho Tutelar; e
- Informes da mesa. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	29	DE	JANEIRO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos de Brumadinho, 
Rua José Solha, nº 81(fundos), Centro.
•	 Pauta:	
- Apresentação dos novos gestores;
- Apresentação dos novos conselheiros;
- Apreciação do Edital para Eleição do Conselho Tutelar; e
- Informes da mesa. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	29	DE	MAIO	DE	2014.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Solicitação de readequação das planilhas do Projeto Estação 100% Social do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico – NDHE. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Júlio Pereira dos Santos 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Municipal de Assistên-
cia Social. 
•	 DIA:	16	DE	MAIO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	09h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho.
Pauta: 
- Informes da mesa;
- Leitura e aprovação das atas anteriores;
- Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto Juvenil;
- Projeto Guaratur; e
- Outros.  
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	19	DE	NOVEMBRO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	13h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
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- Inscrição no Conselho e proposta do Projeto para o Núcleo Humano de Desenvolvimento Social. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA 
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente juntamente com o Conselho Munici-
pal de Assistência Social. 
•	 DIA:	27	DE	JUNHO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Funcionamento da APAE e convênios com o Município. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
•	 DIA:	30	DE	SETEMBRO	DE	2013.
•	 HORÁRIO:	09h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Tipificação;
- Estatutos;
- Critérios para inscrição; e
- Atualização de dados. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Rita de Cássia Campos Nicácio 
 Presidente do CMDCA

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Prezados (as) Conselheiros (as), 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com o Conselho Tutelar. 
•	 DIA:	23	DE	MAIO	DE	2014.
•	 HORÁRIO:	14h00min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 
Pauta: 
- Apresentação do Plano de Trabalho do Kairós/NDHE;
- Apresentação dos novos Conselheiros ao Conselho Tutelar e conversa sobre atribuições e competências dos mesmos. 
Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Júlio Pereira dos Santos 
 Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO 
Leis Municipais Nº 716/1993 e Nº 1.784/2010 e Lei Federal Nº 8069/1990
RESOLUÇÃO CMDCA 01/2014 
Dispõe sobre a aprovação de Projeto para conveniamento com o Poder Público Municipal da Entidade Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda 
– Casa de Acolhimento, Projeto Cultural Admirável Mundo Novo. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho, no cumprimento de suas atribuições legais, conforme os 
dispostos na Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Edital 02/2013 para Captação de Recursos ao Fundo da Infância e 
da Adolescência – FIA, considerando os debates estabelecidos, as deliberações e as aprovações em Reunião Ordinária do Conselho no dia 13 
de março de 2014, às 14h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, situada a Rua José Solha, número 81, Centro, Brumadinho - Minas 
Gerais.
RESOLVE:
Art. 1º- Tornar público que a Entidade Centro Espirita Pai Joaquim de Aruanda – Casa de Acolhimento cumpriu o disposto no Capítulo III, item 
6.3 do Edital 02/2013 para Capitação de Recursos ao Fundo da Infância e da Adolescência – FIA; para execução do Projeto Cultural Admirável 
Mundo Novo. E autorizar a celebração de convênio. O valor captado foi R$100.000,00 (Cem mil reais) e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 
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com as empresas Vallourec Mineração Ltda. e Minerita Minérios Itaúna Ltda., respectivamente. 
Art. 2º - Delibera também sobre o custeio complementar do Projeto Cultural Admirável Mundo Novo, da Entidade Centro Espírita Pai Joaquim 
de Aruanda – Casa de Acolhimento, pelo FIA – Fundo da Infância e da Adolescência, no valor de R$192.176,00 (cento e sessenta e sete mil, cen-
to e setenta e seis reais).   
Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor na data publicação.
Brumadinho, 28 de março de 2014.
Rita de Cássia Campos Nicácio
 Presidente Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho

Resolução CMDCA n.º 001/2013
“Dispõe sobre a eleição e posse dos componentes para a mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências”.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, em reunião Plenária do dia 29/01/2013.
RESOLVE:
Art. 1º Declarar eleitos e empossados os componentes para a mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, para o mandato de 01(um) ano, a contar da data da publicação desta resolução, sendo:
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai – Presidente – representante governamental
Rita de Cássia Campos Nicácio – Vice – Presidente – representante sociedade civil
Gislene Silva Dutra – 1ª Secretária – representante governamental
Camila Dornas Pinto – 2ª Secretária - representante governamental
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho(MG), 29 de Janeiro de 2013.
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai
Presidente do CMDCA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO 
Leis Municipais Nº 716/1993 e Nº 1.784/2010 e Lei Federal Nº 8069/1990
RESOLUÇÃO CMDCA 02/2014
Dispõe sobre a aprovação e publicação do Edital 001/2014 – Convocação da Assembleia Geral para escolha de representantes da sociedade 
civil organizada, para composição do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do Município de Brumadinho – 
MG e formação da Comissão Eleitoral. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho, no cumprimento de suas atribuições legais, em conformidade 
com as disposições na Lei Municipal 1.784/2010, considerando os debates estabelecidos, as deliberações e as aprovações em Reunião Ordiná-
ria do Conselho no dia 13 de março de 2014, às 14h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, situada a Rua José Solha, número 81, 
Centro, Brumadinho - Minas Gerais, vem convocar as entidades de atendimento e/ou defesa dos direitos da Criança e do Adolescente, neste 
Município, a participarem da Assembleia Geral para escolha de representantes da sociedade civil organizada, para composição do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para um mandato de 02 (dois) anos, para o biênio de 2014 a 2016, conforme 
disposições no Edital. 
RESOLVE:
Art. 1º- Aprovar e publicar o Edital CMDCA – 001/2014 – Convocação da Assembleia Geral para escolha de representantes da sociedade civil 
organizada, para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.
Art. 2º - Ficam convocadas as Entidades interessadas a comparecer no dia 30 de abril de 2014, às 14h00min, na sala de Reuniões da Casa dos 
Conselhos, à Rua José Solha, número 81, Centro, 35.460-000, Brumadinho/MG. 
Art. 3º - Fica composta a Comissão Eleitoral para realização e acompanhamento do processo de eleição dos representantes da sociedade civil 
para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, da seguinte forma: 
- Seguimento Governamental: Cláudia Parreiras dos Santos Soares e Mônica Maria Sales de Oliveira; 
- Seguimento Sociedade Civil: Catarina de Sena Ângelo Leite e Maria Marta Araújo. 
Art. 4º - Esta deliberação entra em vigor na data publicação.
Brumadinho, 27 de março de 2014.
Rita de Cássia Campos Nicácio
 Presidente Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho

Resolução CMDCA n.º 002/2013
Dispõe sobre as datas das reuniões ordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, em reunião Plenária do dia 29/01/2013.
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público, para conhecimento dos interessados, as datas das reuniões ordinárias para o exercício de 2013 do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
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Art. 2º As reuniões acontecerão na primeira quarta- feira do mês a seguir:

Mês Data

Março 06

Abril 03

Maio 08

Junho 05

Julho 03

Agosto 07

Setembro 04

Outubro 02

Novembro 06

Dezembro 04
Art. 3º Esta Resolução, deliberada em plenária, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho(MG), 29 de Janeiro de 2013.
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai
Presidente CMDCA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO 
Leis Municipais Nº 716/1993 e Nº 1.784/2010 e Lei Federal Nº 8069/1990
RESOLUÇÃO CMDCA nº. 03/2014
Dispõe sobre a composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Brumadinho.  
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Brumadinho, no cumprimento de suas atribuições legais, em 
conformidade com as disposições na Lei Municipal 1.784/2010, em Reunião Ordinária do dia 08 de maio de 2014, às 14h00min, na Sala de 
Reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, nº81, Centro, 35.460-000, Brumadinho, Minas Gerais.  
RESOLVE:
Art. 1º - Eleger para os cargos de Presidente e Secretária; e reconduzir para o cargo de Vice-Presidente; os membros da Mesa Diretora do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Brumadinho. Ficando a Mesa Diretora composta da seguinte forma:
Presidente: Júlio Pereira dos Santos
Vice-Presidente: Mônica Maria Sales de Oliveira
Secretária: Cláudia Parreiras dos Santos
Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na data publicação.
Brumadinho, 12 de maio de 2014.
Mônica Maria Sales de Oliveira 
Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA  

Resolução CMDCA n.º 003/2013
Dispõe sobre o processo seletivo e eletivo dos membros do Conselho Tutelar do Município de Brumadinho, cria a Comissão Organizadora, 
aprova edital e regulamento deste processo de escolha.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, em reunião Plenária do dia 20/02/2013.
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público, para o conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições à seleção pública, destinadas a prover cargos do 
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente deste município.
Art. 2º Criar a Comissão Organizadora, responsável pela condução do processo de escolha dos conselheiros tutelares do município de Bruma-
dinho.
Parágrafo único. A Comissão Organizadora referida no caput deste artigo funcionará respondendo por suas competências atribuídas pela lei 
municipal n.º 1.784/2010, de: 20 de Fevereiro de 2013 a 07 de agosto de 2013, quando se dissolverá.
Art. 3º A Comissão Organizadora será composta pelas seguintes membros:
Isabel Ferreira Rodart (Governo)
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai (Governo)
Catarina de Sena Ângelo Leite (Sociedade Civil)
Rita de Cássia Campos Nicácio (Sociedade Civil)
§ 1º A Comissão Organizadora ficará sob a coordenação de Emilaine Danielle Ferreira Paraguai
Art. 4º Fica aprovado o anexo I Edital 001/2013 - Regulamento do Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar.
Art. 6º Esta Resolução, deliberada em plenária, conforme Ata, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.
Brumadinho(MG), 20 de Fevereiro de 2013.



Brumadinho, 20 de agosto de 2014 Página 33 de 46Diário Oficial de Brumadinho - Edição 252

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

Emilaine Danielle Ferreira Paraguai
Presidente 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO 
Leis Municipais Nº 716/1993 e Nº 1.784/2010 e Lei Federal Nº 8069/1990
RESOLUÇÃO CMDCA nº. 04/2014
Dispõe sobre o resultado a aprovação da utilização do Resíduo de Recursos do Projeto Inter - Ação Lúdica Legitimidade – Convênio 
010/2013do Centro de Referência da Infância e Preservação da Vida – Casa Guará. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Brumadinho, no cumprimento de suas atribuições legais, em 
conformidade com as disposições na Lei Municipal 1.784/2010, em Reunião Ordinária do dia 08 de maio de 2014, às 14h00min, na Sala de 
Reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, nº81, Centro, 35.460-000, Brumadinho, Minas Gerais.  
RESOLVE:
Art. 1º- Aprovar a utilização do Resíduo de Recursos do Projeto Inter – Ação Lúdica Legitimidade – Convênio 010/2013 do Centro de Referência 
da Infância e Preservação da Vida – Casa Guará. 

Utilização de Resíduo de Recursos Projeto Inter – Ação Lúdica Legitimidade – Convênio 010/2013

Lanche R$294,77

Auxiliar de Projeto R$900,00

Cine Guará R$650,00

Artesanato R$850,00

TOTAL R$2694,77
Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor na data publicação.
Brumadinho, 12 de maio de 2014.
Mônica Maria Sales de Oliveira 
Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA  

Resolução CMDCA n.º 004/2013
Dispõe sobre as datas das reuniões ordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, em reunião Plenária do dia 29/01/2013.
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público, para conhecimento dos interessados, as datas das reuniões ordinárias para o exercício de 2013 do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 2º As reuniões acontecerão na primeira quinta - feira do mês a seguir:

Mês Data

Março 07

Abril 04

Maio 02

Junho 06

Julho 04

Agosto 08

Setembro 05

Outubro 03

Novembro 07

Dezembro 05

Art. 3º Esta Resolução, deliberada em plenária, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho(MG), 20 de Fevereiro de 2013.
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai
Presidente CMDCA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO
Leis Municipais Nº 716/1993 e Nº 1.784/2010 e Lei Federal Nº 8069/1990
Resolução CMDCA n.º 05/2014
Dispõe sobre a convocação dos Membros do Conselho Tutelar para participar de todas as reuniões ordinárias e extraordinárias do CMDCA 
para melhor alinhamento de ações. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei Fe-
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deral n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, reunido no dia 23 de Maior de 2014 às 14h e 30min na Sala de reuniões da Casa dos Conselhos, 
Rua José Solha, 81, Centro, Secretaria de Ação Social, em Brumadinho.
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar para todas as reuniões ordinárias e extraordinárias do CMDCA, os Conselheiros Tutelares de Brumadinho, para alinhamento 
de ações junto ao Governo e às entidades da Sociedade Civil Organizada. 
§ 1º - Não podendo comparecer todos os 5 (cinco) membros Conselheiros Tutelares em atividade, deverá comparecer pelo menos 1(um) 
membro como representante do Grupo. 
§ 2º - As reuniões acontecem conforme calendário anual entregue na reunião de 23 de maio de 2014, podendo sofrer alterações e acontecer 
extraordinárias. Todos os conselheiros serão convocados previamente. 
Art. 2º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brumadinho, 29 de Maio de 2014.
JÚLIO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 

Resolução CMDCA n.º 005/2013
Dispõe sobre a mudança da data da prova do processo seletivo e eletivo do Conselho Tutelar.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, em reunião Plenária do dia 07/03/2013.
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público, para conhecimento dos interessados, a nova data da prova para o processo seletivo e eletivo do Conselho Tutelar.
Art. 2º A prova será realizada no dia 28 de abril de 2013, o horário e o local serão divulgados posteriormente.
Art. 3º Esta Resolução, deliberada em plenária, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 07 de março de 2013.
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai
Presidente CMDCA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO 
Leis Municipais Nº 716/1993 e Nº 1.784/2010 e Lei Federal Nº 8069/1990
RESOLUÇÃO CMDCA nº. 06/2014
Dispõe sobre a aprovação da readequação das planilhas de orçamento do Projeto Estação 100% Social da Entidade Núcleo de Desenvolvimen-
to Humano e Econômico de Brumadinho – NDHE.    
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Brumadinho, no cumprimento de suas atribuições legais, em 
conformidade com as disposições na Lei Municipal 1.784/2010, em Reunião Extraordinária no dia 13 de junho de 2014, às 14h00min, na Sala 
de Reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, número 81, Centro, CEP 35.460-000, Brumadinho, Minas Gerais.  
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a readequação das planilhas de orçamento do Projeto Estação 100% Social da Entidade Núcleo de Desenvolvimento Humano 
e Econômico de Brumadinho – NDHE, no valor de R$400.000,00. 
Art. 3º - Fica a execução do Projeto condicionada aos esclarecimentos da Prefeitura Municipal de Brumadinho sobre o orçamento. 
Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor na data publicação.
Brumadinho, 18 de junho de 2014.
MONICA MARIA SALES DE OLIVEIRA 
Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Brumadinho   

Resolução CMDCA n.º 006/2013
Dispõe sobre a análise e deliberação pela aprovação de alterações da planilha do Projeto Inter-Ação Lúdica Legitimidade, executado pela 
Associação Centro de Referência da Infância e Preservação da Vida – Casa Guará.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, e considerando os debates estabelecidos em reunião extraordinária do dia 21 de março de 
2013, às 09:00 horas, na sala de reuniões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho:
RESOLVE:
Art. 1º Deliberar pela aprovação, por unanimidade dos presentes, a alteração da planilha do projeto Inter-Ação Lúdica Legitimidade, no valor 
total de R$127.344,00 (cento e vinte e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais), executado pela Associação Centro de Referência e Preser-
vação da Vida – Casa Guará.
Art. 2º Esta Resolução, deliberada em plenária, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 21 de março de 2013.
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai
Presidente CMDCA 

Resolução CMDCA n.º 007/2013
Dispõe sobre a prorrogação do prazo para as inscrições do Processo Seletivo e Eletivo do Conselho Tutelar de Brumadinho
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, e considerando os debates estabelecidos em reunião extraordinária do dia 21 de março de 
2013, às 09:00 horas, na sala de reuniões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brumadinho:
RESOLVE:
Art. 1º Deliberar pela prorrogação do prazo para as inscrições do Processo Seletivo e Eletivo do Conselho Tutelar de Brumadinho.
Art. 2º As inscrições foram prorrogadas até o dia 10 de abril de 2013, não havendo alteração na data da prova.
Art. 3º Esta Resolução, deliberada em plenária, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 21 de março de 2013.
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai
Presidente CMDCA 

Resolução CMDCA n.º 008/2013
Dispõe sobre o resultado da 1ª etapa do processo seletivo e eleitoral do Conselho Tutelar de Brumadinho conforme Edital 001/2013 e defini-
ção de local e horário da 2ª etapa. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, através de Comissão Eleitoral criada conforme resolução dia 15 de abril de 2013 na Casa dos 
Conselhos na Secretaria de Ação Social em Brumadinho: 
RESOLVE:
Art. 1º Ficam aprovados na 1ª etapa do processo seletivo ao Conselho Tutelar de Brumadinho os Candidatos cujos nomes estão abaixo listados 
conforme número de inscrição:
001. Rosângela de Jesus Pedrosa
002. Matildes de Jesus Pereira Gomes
003. Fátima Gonçalves Coelho Cardoso
004. Vânia Maria Gomes Soares
005. Simone Gomes Brazil 
006. Jardel Jeordane dos Santos
007. Geralda Valéria Maciel
008. Reginaldo Itamar Mendes
009. Adriana Rezende Silva
010. Rosinalva de Jesus Mendes
011. Matheus Olvera Rios
012. Gustavo Morais Dias 
013. Rozilene Luzia Maciel
015. Flaviana Augusta de Souza
016. Fabíola das Graças Fernandes Rodrigues Ramalho
017. Rosangela Brasil 
Art. 2º A 2ª etapa que consta do teste escrito de conhecimento – Caderno 01 e Caderno 02 conforme previsto no Edital nos Inciso 6.1 e 6.2, 
será realizada no Centro da Juventude, no endereço: Rua José Maria Bibiano, nº 381, Bairro Santa Efigênia, no dia 28 de abril, no horário de 8h 
às 12h, devendo os candidatos comparecer 30m antes do início do teste. 
Art. 3º Os candidatos deverão comparecer para a realização do teste, portando documento de identidade com foto, lápis, borracha, caneta 
esferográfica azul ou preta, não sendo permitido o uso de celulares e aparelhos eletrônicos. 
Art. 4º  Esta Resolução, deliberada pela Comissão Eleitoral, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio.
Brumadinho, 15 de março de 2013.
Emilaine Danielle Ferreira Paraguai
Presidente CMDCA 

Resolução CMDCA n.º 009/2013
Dispõe sobre o resultado da 2ª etapa e a classificação para a terceira etapa do processo seletivo/eleitoral do Conselho Tutelar de Brumadinho 
conforme Edital 001/2013 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, através de Comissão Eleitoral criada conforme resolução dia 15 de abril de 2013 na Casa dos 
Conselhos – Superintendência de Controle Social,  na Secretaria de Ação Social em Brumadinho: 
RESOLVE:
Art. 1º Declarar o resultado da 2ª etapa do processo seletivo ao Conselho Tutelar de Brumadinho em que os Candidatos cujos nomes e notas 
estão abaixo listados com o número de inscrição, foram relacionados conforme pontuação na somatória dos testes dos Cadernos 1 e 2 :

Nome do Candidato de acordo com o número de inscrição e classifi-
cação na 2ª etapa

Prova 01 Prova 02 Total 100 Resultado

011. Matheus Olvera Rios 36 45 81 Classificado
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009. Adriana Rezende Silva 32 45 77 Classificado

002. Matildes de Jesus Pereira Gomes 30 45 75 Classificado

005. Simone Gomes Brazil 32 40 72 Classificado

008. Reginaldo Itamar Mendes 26 45 71 Classificado

001. Rosângela de Jesus Pedrosa 28 40 68 Classificado

003. Fátima Gonçalves Coelho Cardoso 32 35 67 Classificado

006. Jardel Jeordane dos Santos 32 35 67 Classificado

010. Rosinalva de Jesus Nunes 22 45 67 Classificado

013. Rozilene Luzia Maciel 30 35 65 Classificado

004. Vânia Maria Gomes Soares 30 30 60 Classificado

007. Geralda Valéria Maciel 30 30 60 Classificado

017. Rosangela Brasil 34 25 59 Não Classificado

012. Gustavo Morais Dias 28 30 58 Não Classificado

016. Fabíola das Graças Fernandes R. Ramalho 16 30 46 Não Classificado
Art. 2º - Os candidatos classificados deverão buscar o seu REGISTRO de CANDIDATURA na Secretaria de Ação Social - Superintendência de 
Controle Social – Casa dos Conselhos a partir do dia 20 de Maio de 2013. 
Art. 3º -  Esta Resolução, deliberada pela Comissão Eleitoral, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio.
Brumadinho, 13 de maio de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Vice - Presidente CMDCA 

Resolução CMDCA n.º 010/2013
Dispõe sobre os locais de votação para a terceira etapa do processo seletivo/eleitoral do Conselho Tutelar de Brumadinho conforme Edital 
001/2013 e dá outras providências.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, através de Comissão Eleitoral criada conforme resolução dia 15 de abril de 2013 na Casa dos 
Conselhos – Superintendência de Controle Social,  na Secretaria de Ação Social em Brumadinho: 
RESOLVE:
Art. 1º  Divulgar os locais de votação onde serão coletados os votos para a Eleição do Conselho Tutelar deste município para o triênio de 2013-
2016, de acordo com a Lei Federal 8.069/90, Lei Municipal 1784/2010 e Resolução CMDCA 001/2013. 
I. Sede
II. Conceição de Itaguá
III. Tejuco
IV. Casa Branca
V. Aranha
VI. Piedade do Paraopeba
VII. Marinhos
Art. 2º - Na Sede do Município o local de votação será na Câmara Municipal de Brumadinho e nos distritos nas Escolas Municipais de cada 
localidade, cujos endereços serão posteriormente divulgados. 
Art. 3º - Esta Resolução, deliberada pela Comissão Eleitoral, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio.
Brumadinho, 13 de maio de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Vice - Presidente CMDCA e Membro da Comissão Eleitoral

Resolução CMDCA n.º 011/2013
Dispõe sobre remanejamento de recursos do FIA para atender ao Projeto Cultural Admirável Mundo Novo da Entidade Centro Espírita Pai 
Joaquim de Aruanda.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010 e em reunião Plenária do dia 02 de Maio de 2013, realizada na Sala do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais, às 9h em Brumadinho.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica remanejado o recurso do FIA – Fundo da Infância e Adolescência no valor de R$ 180.960,00 (cento e oitenta mil, novecentos e 
sessenta reais) para atender ao Projeto Admirável Mundo Novo, aprovado no Edital 001/2012 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, da Entidade Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda, com endereço à Rua João Teixeira Machado, nº 59 – Bairro do Carmo, 
Brumadinho com atendimento na Casa de Acolhimento da Criança e do Adolescente “Luz da Eternidade”.  O valor captado pelo Centro Espírita 
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Pai Joaquim de Aruanda no valor de R$ 73.200,00(setenta e três mil e duzentos reais) mais o valor remanejado aprovado pelo CMDCA totali-
zam de repasses ao projeto R$ 254.160,00(duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta reais). 
Art. 2º - Ficam ressalvadas a necessidade e obrigatoriedade da Entidade de manter a prestação de contas sempre em dia com o Setor de Con-
vênios do Município.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 13 de maio de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Vice - Presidente CMDCA e Membro da Comissão Eleitoral

Resolução CMDCA n.º 012/2013
Dispõe sobre a participação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Município de Brumadinho na Campanha 
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010 e nas reuniões Plenárias dos dias 04 e 11 de abril de 2013, realizada na Sala do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, às 9h em Brumadinho.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica deliberada a participação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho na Campanha Nacio-
nal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil realizada na semana do dia 18 de Maio, e que, culminará no dia com panfleta-
gem na Sede do Município. 
Art. 2º - O Município participará através das Secretarias de Ação Social, com confecção do material: folders, panfletos, cartazes e camisas e 
distribuição e divulgação da campanha e as Secretarias de Educação e Saúde com discussão do tema e divulgação da Campanha. 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 13 de maio de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Vice - Presidente CMDCA e Membro da Comissão Eleitoral

Resolução CMDCA n.º 013/2013
Dispõe sobre prorrogação de prazo para o Projeto Alô Estação do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Brumadinho
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010 e em reunião Plenária do dia 02 de Maio de 2013, realizada na Sala do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais, às 9h em Brumadinho.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo a vencer no dia 23 de maio de 2013 por mais 7 (sete) meses para o Projeto Alô Estação do Núcleo de Desen-
volvimento Humano e Econômico de Brumadinho, - “Estação Conhecimento” com endereço à Rodovia MG 040, Km 49, conforme Convênio de 
número 003/11 realizado por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e o Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Brumadi-
nho. 
Art. 2º - Ficam ressalvadas a necessidade e obrigatoriedade da Entidade de manter a prestação de contas sempre em dia com o Setor de Con-
vênios do Município e apresentar na próxima reunião ordinária do CMDCA um novo planejamento para desenvolvimento de suas atividades. 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 15 de maio de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Vice - Presidente CMDCA e Membro da Comissão Eleitoral

Resolução CMDCA n.º 014/2013
Dispõe sobre o Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV no Município de Brumadinho. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010 e em reunião extraordinária e conjunta com o CMAS do dia 16 de Maio de 2013, realizada na 
Sala do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, às 9h em Brumadinho.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica ACEITO o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, aprovado pela Resolução nº 01 de 07 
de fevereiro de 2013 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e tendo como base as orientações definidas pela Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). 
Art. 2º - Torna público no Município que o Reordenamento do Serviço trata-se de cofinanciamento federal  com o Município. E será composto 
pelo Piso Básico Variável I – Projovem Adolescente – serviço sócioeducativo; Piso Básico Variável II – Serviço de Proteção social básica para 
crianças até seis anos e, ou idosos; e Piso Variável de Média Complexidade PVMC do PETI – Serviço Socioeducativo e de Convivência do Progra-
ma de Erradicação do Trabalho Infantil. 
Art. 3º - Torna público no Município que o início do repasse do cofinanciamento federal para o SCFV, de acordo com as regras definidas na 
Resolução CIT nº 01/2013, se dará a partir de julho de 2013, realizado trimestralmente. Os usuários serão registrados em sistema próprio dispo-
nibilizado pelo MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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Brumadinho, 16 de maio de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Vice - Presidente CMDCA e Membro da Comissão Eleitoral

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO   
  RESOLUÇÃO CMDCA 015/2013
Dispõe sobre a Retificação dos cálculos apresentados pela Entidade Pai Joaquim de Aruanda relacionados às funcionárias registradas no Proje-
to Abrigo Temporário Camilo de Léllis Costa Campos, na função de cuidadoras e da somatória, referentes ao Convênio 010/2012. .
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, considerando as justificativas apresentadas, 
as deliberações e as aprovações na Reunião Ordinária no dia 06 de junho de 2013, às 09h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos de 
Brumadinho, localizada à Rua José Solha, 81, Centro, Brumadinho – Minas Gerais.
RESOLVE:
Art. 1º- Aprovar o aditivo no valor R$ 8.333,76 (oito mil, trezentos e trinta e três Reais e setenta e seis centavos) referente ao convênio 
010/2012, para cobertura de despesas não consideradas no 2º termo aditivo por erro da Contabilidade da Entidade em questão.
§1º - A retificação trata-se da correção nos cálculos de encargos sociais, previdenciários e décimo terceiro salário das cuidadoras do Projeto 
Abrigo Temporário Camilo de Léllis Costa Campos - Entidade Pai Joaquim de Aruanda, , totalizando ao final de doze meses a despesa não 
contabilizada de R$ 7.533,76 (sete mil, quinhentos e trinta e três Reais e setenta e seis centavos) e erro no somatório da planilha final no valor 
de R$ 800,00 (oitocentos Reais) a menos.   
Brumadinho, 06 de junho de 2013.
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho

RESOLUÇÃO CMDCA 016/2013
Dispõe sobre a mudança de cargo na planilha de custos para melhor execução e administração dos recursos do Projeto Admirável Mundo 
Novo 2013/2014.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, considerando as justificativas apresentadas, 
as deliberações e as aprovações na Reunião Ordinária no dia 06 de junho de 2013, às 09h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos de 
Brumadinho, localizada à Rua José Solha, 81, Centro, Brumadinho – Minas Gerais.
RESOLVE:
Art. 1º- Deliberar a favor da mudança na planilha de custos do cargo de vigia para o cargo de monitor, Projeto Admirável Mundo Novo - Enti-
dade Espírita Pai Joaquim de Aruanda, inscrita no CNPJ 00.104.220/0001-65.
§ 1º - Esta deliberação não altera os custos do projeto, não onera despesas extra projeto. 
Brumadinho, 06 de junho de 2013.
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho

RESOLUÇÃO CMDCA 017/2013
Dispõe sobre a Readequação da Planilha de Custos referente ao Projeto Interação Lúdica Legitimidade - 2012/2013 – Casa Guará.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, considerando as justificativas apresentadas, 
as deliberações e as aprovações na Reunião Ordinária no dia 06 de junho de 2013, às 09h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos de 
Brumadinho, localizada à Rua José Solha, 81, Centro, Brumadinho – Minas Gerais.
RESOLVE:
Art. 1º- Deliberar a favor da readequação da planilha de custos, Projeto Interação Lúdica Legitimidade 2012/2013 – Casa Guará, Associação 
Centro de Referência da Infância e Preservação da Vida, CNPJ 07.876.517/0001-98; Rua Santa Cruz, 65, Casa Branca, Brumadinho – MG.
§1º - A readequação trata da compra de materiais na priorização dos trabalhos desenvolvidos, sem alteração dos custos.
Brumadinho, 06 de junho de 2013.
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho

Resolução CMDCA n.º 018/2013
Dispõe sobre a devolução e empréstimo de instrumentos musicais da Secretaria de Ação Social  para projetos e programas. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010 e em reunião extraordinária e conjunta com o CMAS do dia 14 de junho de 2013, realizada na 
Sala de reuniões da Casa dos Conselhos, na Superintendência de Controle Social, Secretaria de Ação Social às 9h em Brumadinho.
RESOLVE:
Art. 1º - Dar ciência da devolução dos instrumentos musicais de percussão que estavam sob empréstimo para Núcleo de Desenvolvimento 
Humano e Econômico de Brumadinho – NDHE -  CNPJ 11.206.692/0001-45,  tendo em vista o final da execução  do Projeto Batuque Eduque. 
Art. 2º - Emprestar os instrumentos musicais de percussão da Secretaria de Ação Social por tempo indeterminado para o Projovem Adolescen-
te – serviço sócio educativo e para o PETI – Serviço Socioeducativo e de Convivência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ambos 
programas da Secretaria de Ação Social. 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 14 de junho de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
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Vice - Presidente CMDCA 

Resolução CMDCA n.º 019/2013
Dispõe sobre formação da Comissão de fiscalização de projetos em execução que recebem repasses do Fundo de Proteção à Criança e Adoles-
cente de Brumadinho e dá outras providências. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010 e em reunião extraordinária e conjunta com o CMAS do dia 14 de junho de 2013, realizada na 
Sala de reuniões da Casa dos Conselhos, na Superintendência de Controle Social, Secretaria de Ação Social às 9h em Brumadinho.
RESOLVE:
Art. 1º - Formar Comissão Conjunta Paritária dos Conselhos Municipal de Assistência Social – CMAS e Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente – CMDCA - para fiscalização de projetos em execução que recebem recursos provenientes do FIA – Fundo de Proteção à Infância 
e Adolescência no Município de Brumadinho, MG. 
Art. 2º - A Comissão de Fiscalização fica composta da seguinte forma: 
Segmento Governamental: 
Gislene Silva Dutra
Manoelina de Fátima Fernandes Maciel
Izabel Ferreira Rodart
Sociedade Civil:
Sirlene Aparecida da Consolação
Rita de Cássia Campos Nicácio
Catarina de Sena Ângelo Leite
Art. 3º - A Comissão de fiscalização, em reunião própria, elegerá seu presidente e estabelecerá as normas de funcionamento. 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 14 de junho de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Vice - Presidente CMDCA 

Resolução CMDCA n.º 020/2013
Dispõe sobre a finalização do registro de candidaturas ao Processo Eleitoral do Conselho Tutelar, reitera números de inscrição dos candidatos, 
institui as mesas de votação e dá outras providências. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, através da Comissão de Organização do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar de Bruma-
dinho, reunida no dia 19 de julho de 2013 na Sala de reuniões da Casa dos Conselhos, na Superintendência de Controle Social, Secretaria de 
Ação Social às 9h em Brumadinho.
RESOLVE:
Art. 1º - Institui as mesas de votação para o processo eleitoral do Conselho Tutelar conforme a disposição das urnas de votação e nomeia fun-
cionários da Secretaria de Ação Social e designa  funções de Presidente e Mesários: 
URNA 01 – Sede – Câmara Municipal. Presidente: Denize Murta, Mesários: Luciene Dias Augusto, Mariângela Lícia e Sueli Santana.
URNA 02 – Sede – Câmara Municipal. Presidente: Débora Alves Elias, Mesários: Vera Lúcia Cordeiro, Ieda Congo e Juraci Custódia.
URNA 03 – Conceição de Itaguá – Escola Municipal Nilza de Lima Sales. Presidente: Fernanda Pinto, Mesários: Cássia Regina, Thaís Michele 
Rodrigues, João Paulo.
URNA 04 – Tejuco – Escola Municipal Maria Solano Menezes Diniz. Presidente: Vera Lúcia da Silva Sales, Mesários: Érika Patrícia Medeiros Gon-
çalves, Luana Tamara da Silva, Itamar José.
URNA 05 – Aranha – Escola Municipal Leon Renault. Presidente: Jane da Glória, Mesários: João César Soares, Rômulo César Ribeiro, Adriana 
Domingos.
URNA 06 – Casa Branca – Escola Municipal Carmela Caruso Aluotto. Presidente: Christie Temporim, Mesários: Rafaela da Silva, Irleine Aparecida, 
Ana Lúcia Gonçalves. 
URNA 07 – Piedade do Paraopeba – Escola Municipal Padre Xisto. Presidente: Múcio Ananias Lara, Mesários: Maria Jackeline Soares, Cleuza 
Lúcia de Morais, Lucineia dos Santos.
URNA 08 – Marinhos – Escola Municipal Antônio Hermenegildo Paiva. Presidente: Geicy Cristina, Mesários Ilza Márcia Ribeiro, Maria Conceição, 
Mércia Heloisa Maia Pereira. 
Art. 2º - Dispõe sobre a nomeação de funcionários da Secretaria de Ação Social para composição do quadro de suporte técnico: Rogério Luzia 
Fernandes Maciel, Simone de Brito, Lilian Paraguai, Maria das Mercês. 
Art. 3º - Na cédula de votação constarão os nomes dos candidatos e o número da candidatura, conforme reuniões realizadas com os candi-
datos na Casa dos Conselhos no dia 13 de Maio de 2013, para orientações e deliberação do número de registro e alteração deliberada pela 
reunião no dia 19 de julho de 2013, sendo: 
01 – Adriana Rezende 
02 – Fátima 
03 – Geralda 
04 – Jardel Jeordane 
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05 – Matheus Rios
06 – Matildes de Jesus 
07 – Reginaldo Itamar Mendes
08 – Rosangela Pedrosa
09 – Rozilene (Lene)
10 – Rosinha
11 – Simone Brazil
12 – Vânia Maria Gomes de Souza
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 19 de julho de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Vice - Presidente CMDCA 
Presidente da Comissão de Organização do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar 2013 a 2015. 

Resolução CMDCA n.º 021/2013
Dispõe sobre nomeação de fiscais para o Processo Eleitoral do Conselho Tutelar conforme indicação dos candidatos (as) a conselheiros. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, através da Comissão de Organização do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar de Bruma-
dinho, reunida no dia 19 de julho de 2013 na Sala de reuniões da Casa dos Conselhos, na Superintendência de Controle Social, Secretaria de 
Ação Social às 9h em Brumadinho.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomeia como fiscais de votação e apuração indicados pelos respectivos candidatos ao Processo Eleitoral do Conselho Tutelar período 
2013 a 2015: 

Candidato Fiscal RG

01 – Adriana Rezende Rogério da Costa Lúcio MG 8825327

02 – Fátima Tamires Mara Gonçalves Cardoso MG 16581720

03 – Geralda Cláudia Márcia de Sales MG 13729838

04 – Jardel Jeordane ___________________________ _____________

05 – Matheus Rios ___________________________ _____________

06 – Matildes de Jesus Vera Lúcia Pereira Coelho MG 4569892

07 – Reginaldo Itamar Mendes ___________________________ _____________

08 – Rosangela Pedrosa ___________________________ _____________

09 – Rozilene (Lene) Bárbara Natália Pinto Borges MG 13275362

10 – Rosinha Rosane Maria de Jesus MG 4982630

11 – Simone Brazil Daniel Cristiano Mendes - M 8 553181

12 - Vânia Maria Gomes de Souza Thalita Gomes Soares MG 14971738

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 19 de julho de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Vice - Presidente CMDCA 
Presidente da Comissão de Organização do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar 2013 a 2015. 

Resolução CMDCA n.º 022/2013
Dispõe sobre o resultado do Processo Eleitoral para o Conselho Tutelar 2013 a 2015 e classifica os candidatos conforme número de votos 
obtidos.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei Fe-
deral n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, através da Comissão de Organização do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar de Brumadinho, 
conforme eleição ocorrida no dia 21de julho de 2013, à luz do Edital 001/2013. 
RESOLVE:
Art. 1º - Declara o resultado do Processo Eleitoral para o Conselho Tutelar - 2013 a 2015 e classifica os candidatos (as) de acordo com o número 
de votos obtidos. 

Candidato   Classificação Votos

01 – Simone Gomes Brazil Primeiro Lugar 295 votos

02 – Rosinalva de Jesus Nunes Segundo Lugar 269 votos
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03 – Rosângela de Jesus Pedrosa Terceiro Lugar 201 votos

04 – Rosilene Luzia Maciel Quarto Lugar 178 votos

05 – Geralda Valéria Maciel Quinto Lugar 122 votos

06 – Reginaldo Itamar Mendes Primeira Suplência 093 votos

07 – Adriana Rezende Silva Segunda Suplência 090 votos

08 – Fátima Gonçalves C. Cardoso Terceira Suplência 055 votos

09 – Matildes de Jesus Pereira  Gomes Quarta Suplência 048 votos

10 – Vânia Maria Gomes Soares Quinta Suplência 032 votos 
Art. 2º - A posse dos Conselheiros ocorrerá no dia 07 de agosto em local e horário a ser comunicado. 
Art. 3º - A sessão para escolha do Presidente, Vice Presidente e Secretário do Conselho Tutelar será convocada com 15 dias de antecedência 
após a posse, e informada oficialmente a todos os órgãos que compõem à Rede de Atendimentos de Proteção à Criança e Adolescente no 
Município. 
Art. 4º - A escolha da Diretoria será através de eleição direta, em sessão convocada exclusivamente para esta finalidade, conforme Art. 25 da 
Seção II – Da Eleição da Diretoria, Cap. IV – Da Organização, constante do Regimento Interno do Conselho Tutelar de Brumadinho, de 31 de 
Outubro de 2006.
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 22 de julho de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Vice - Presidente CMDCA 
Presidente da Comissão de Organização do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar 2013 a 2015. 

Resolução CMDCA n.º 023/2013
Dispõe sobre antecipação do dia da Posse do Conselho Tutelar eleito para mandato de 2013 a 2015 para o dia 05 de Agosto de 2013 e define 
local e horário. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, reunido no dia 01 de agosto de 2013 às 14h na Sala de reuniões da Casa dos Conselhos, na 
Superintendência de Controle Social, Secretaria de Ação Social em Brumadinho.
RESOLVE:
Art. 1º - Antecipa a data de Posse do Conselho Tutelar do dia 07 de agosto de 2013 para o dia 05 de agosto de 2013, às 10h, considerada a 
necessidade de reconstituição do Conselho Tutelar, que, no momento, conta apenas com duas Conselheiras atuando em defesa dos direitos 
das crianças e dos adolescentes no município.  
Art. 2º - Define  o Centro da Juventude José Maria Bibiano, no endereço Rua José Maria Bibiano, nº 381, Bairro Santa Efigênia como local e 
convoca para solenidade de posse os Conselheiros abaixo listados. 

Candidato                                                                  Classificação

01 – Simone Gomes Brazil Primeiro Lugar

02 – Rosinalva de Jesus Nunes Segundo Lugar

03 – Rosângela de Jesus Pedrosa Terceiro Lugar

04 – Rosilene Luzia Maciel Quarto Lugar

05 – Geralda Valéria Maciel Quinto Lugar

06 – Reginaldo Itamar Mendes Primeira Suplência

07 – Adriana Rezende Silva Segunda Suplência

08 – Fátima Gonçalves C. Cardoso Terceira Suplência

09 – Matildes de Jesus Pereira  Gomes Quarta Suplência

10 – Vânia Maria Gomes Soares Quinta Suplência 
Brumadinho, 01 de agosto de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Presidente CMDCA 

Resolução CMDCA n.º 024/2013
Dispõe sobre a recomposição do Conselho, dá posse para o cargo de Presidente, decreta vacância para os cargos de Vice Presidente, 2º Secre-
tário e dá outras providências. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Federal n° 8069/90 e Lei Municipal n° 1.784/2010, reunido no dia 01 de agosto de 2013 às 14h na Sala de reuniões da Casa dos Conselhos, na 
Superintendência de Controle Social, Secretaria de Ação Social em Brumadinho.
RESOLVE:
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Art. 1º - Declara vagos os cargos de representação do segmento Governamental ocupado pela Secretaria de Saúde e de Suplente na Cadeira 
representada pelas Associações Comunitárias na composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Art. 2º - Declarar empossada para o Cargo de Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Vice-Presidente 
Rita de Cássia Campos Nicácio e considera vagos os cargos de Vice-Presidente e de 2º Secretário na Mesa Diretora do Conselho. 
Art. 3º - As demais eleições serão feitas após a recomposição do Conselho nos segmentos representados pela Secretaria de Saúde e pelas 
Associações Comunitárias, na próxima reunião ordinária do Conselho no dia 05 de setembro de 2013, na Casa dos Conselhos. 
Brumadinho, 01 de agosto de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Presidente CMDCA 

RESOLUÇÃO CMDCA -  Nº ¬¬¬025/2013
Dispõe sobre o Edital CMDCA/002/2013 e Anexo I / Edital/002/2013 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Brumadinho, para seleção e aprovação dos projetos voltados à promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, financiados por 
recursos do Fundo da Infância e Adolescência – FIA.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho/MG, no uso das atribuições legais, que lhe confere a Lei 
Federal 8.069/90 e Lei Municipal 1784/2010 e as disposições de seu Regimento Interno, na Reunião Ordinária no dia 05 de setembro de 2013, 
conforme registro no Livro de Ata CMDCA/SMAS/003, página 18.
Resolve:
Art. 1º - Tornar público às entidades registradas no CMDCA o EDITAL CMDCA/002/2013 para fins de apresentação de projetos (Planos de 
Trabalhos) de entidades devidamente inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para utilização de recursos do 
FIA - Fundo da Infância e Adolescência .
Art. 2º - Aprovar os procedimentos e critérios para a seleção de projetos a serem financiados com recursos do Fundo da Infância e Adolescên-
cia para o exercício de 2013, na forma do Anexo I / PLANO DE TRABALHO - EDITAL CMDCA/002/2013. 
Art. 3º - Os projetos de âmbito municipal e as ações estratégicas serão ambos, submetidos à aprovação da plenária do CMDCA mediante a 
apresentação de um Plano de Aplicação.
Art. 4º - Integram  esta resolução: Edital CMDCA 002/2013 e seu Anexo I – Modelo de Plano de Trabalho. 
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.
Brumadinho, 06 de setembro de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Presidente CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO     
RESOLUÇÃO  CMDCA- 026/2013
Dispõe sobre o Remanejamento de rubricas do Termo Aditivo ao Convênio 003/2011 entre o Município de Brumadinho e o Núcleo de Desen-
volvimento Humano e Econômico de Brumadinho – CNPJ 11206692/001-45.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, considerando as justificativas apresentadas, 
as deliberações e as aprovações na Reunião Ordinária no dia 03 de outubro de 2013, às 14h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos 
de Brumadinho, localizada à Rua José Solha, 81, Centro, Brumadinho – Minas Gerais.
RESOLVE:
Art. 1º- Remanejar saldo de recurso remanescente de rubricas obtidas em função de economicidade conforme apresentado na Tabela 0.1/
página 02. A coluna remanejamento/saída/entrada no valor total de R$ 71.366,24 (setenta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e 
quatro centavos), passa a vigorar os valores conforme coluna total atual e que não altera o total final de R$ 1.314.165,09 (um milhão, trezentos 
e catorze mil, cento e sessenta e cinco reais e nove centavos).

Descrição Valor total Saldo
Remanejamento

Total Atual
Saída Entrada

Qualificação de conselheiros R$ 35.000,00 R$ 0,00 R$ 35.000,00

Arte e cultura R$ 185.792,94 R$ 665,55 R$ 40.476,18 R$ 226.269,12

Convivência e cidadania R$ 142.500,00 R$ 0,00 R$ 142.500,00

Preparação para mercado de trabalho R$ 256.500,00 R$ 0,00 R$ 256.500,00

Empreendedorismo R$ 100.000,00 R$ 918,27 R$ 918,27 R$ 99.081,73

Secretaria de apoio ao projeto R$ 5.113,63 R$ 0,00 R$ 1.278,40 R$ 6.392,03

Assistente administrativo R$ 29.251,47 R$ 0,00 R$ 19.844,16 R$ 49.095,63

Material didático R$ 45.688,00 R$ 0,00 R$ 45.688,00

Equipamentos eletrônicos R$ 23.703,00 R$ 2.205,00 R$9.767,50 R$ 33.470,50

Translado R$ 32.660,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 32.400,00

Alimentação reembolso R$ 23.900,00 R$ 23.829,81 R$ 22.900,00 R$ 1.000,00

Divulgação R$ 9.500,08 R$ 9.500,08 R$ 9.500,08 R$ 0,00
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Mobiliário R$ 53.165,40 R$ 2.288,95 R$ 2.288,95 R$ 50.876,45

Alimentação investimento R$ 66.238,00 R$ 20.600,00 R$ 20.600,00 R$ 45.638,00

Alimentação custeio R$ 144.962,00 R$ 74.086,62 R$ 144.962,00

Transporte R$ 160.190,57 R$ 14.898,94 R$14.898,94 R$ 145.291,63

Total R$ 1.314.165,09 R$ 147.931,48 71.366,24 71.366,24 R$ 1.314.165,09
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 03 de outubro de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO 
Leis Municipais Nº 716/1993 e Nº 1.784/2010 e Lei Federal Nº 8069/1990
RESOLUÇÃO CMDCA 027/2013 
Dispõe sobre a Análise dos Projetos e Tipificação de Serviços apresentados ao Edital 02/2013- CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Brumadinho para o FIA- Fundo da Infância e Adolescência.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho, no cumprimento de suas atribuições legais, considerando 
as justificativas apresentadas, as deliberações e as aprovações na Reunião Ordinária no dia 05 de dezembro de 2013, às 14h00min, na Sala de 
Reuniões da Casa dos Conselhos de Brumadinho, localizada à Rua José Solha, 81, Centro, Brumadinho – Minas Gerais.
RESOLVE:
Art. 1º- Certificar o Projeto Cultural Admirável Mundo Novo da entidade Pai Joaquim de Aruanda e o Projeto Estação 100% Social da entidade 
Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Brumadinho como legalmente aptos a participar do FIA – Fundo da Infância e Adoles-
cência do município de Brumadinho.
Art. 2º- Declarar aberto o prazo legal para recursos para os projetos não publicados nesta resolução.
Art. 3º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga disposições em contrário. 
Brumadinho, 06 de dezembro de 2013.
Mônica Maria de Sales
Presidente da Comissão de Análise e Tipificação de Projetos CMDCA
Rita de Cássia Campos Nicácio
 Presidente Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO 
Leis Municipais Nº 716/1993 e Nº 1.784/2010 e Lei Federal Nº 8069/1990
RESOLUÇÃO CMDCA  028/2013 
Dispõe sobre o Convênio 003/2011 entre o Município de Brumadinho, CNPJ 18.363.929/0001-40 e o Núcleo de Desenvolvimento Humano e 
Econômico de Brumadinho, CNPJ 11.206.692/0001-45.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho, no cumprimento de suas atribuições legais, considerando 
as justificativas apresentadas, as deliberações e as aprovações na Reunião Ordinária no dia 05 de dezembro de 2013, às 14h00min, na Sala de 
Reuniões da Casa dos Conselhos de Brumadinho, localizada à Rua José Solha, 81, Centro, Brumadinho – Minas Gerais.
RESOLVE:
Art. 1º- Aditar o valor de R$21.841,26 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e um Reais e vinte e seis centavos) dos rendimentos da aplicação 
referente ao Convênio 003/2011.
§ 1º - R$ 15.869,20 (quinze mil, oitocentos e sessenta e nove Reais e vinte centavos), suprirão as despesas com os alunos do Grupo do Atletis-
mo/NDHE na competição “São Silvestrinha” /São Paulo - SP.
§ 2º- R$ 5.972,06 (cinco mil, novecentos e setenta e dois Reais e seis centavos) complementarão os 25% a aditar sobre os serviços de Arte e 
Cultura referentes ao Aditivo 4º de 11 de outubro de 2013, conforme Resolução CMDCA- 026/2013.
Art. 2º - Não alterar as demais cláusulas do Convênio 003/2011.
Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor na data publicação.
Brumadinho, 11 de dezembro de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
 Presidente Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO 
Leis Municipais Nº 716/1993 e Nº 1.784/2010 e Lei Federal Nº 8069/1990
RESOLUÇÃO CMDCA  028/2013 
Dispõe sobre a data do vencimento do Convênio Nº003/2011 entre o município de Brumadinho/Prefeitura Secretaria Municipal de Ação Social 
e o Núcleo de Desenvolvimento Econômico de Brumadinho.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho, no cumprimento de suas atribuições legais, considerando 
as justificativas apresentadas, as deliberações e as aprovações na Reunião Ordinária no dia 05 de dezembro de 2013, às 14h00min, na Sala de 
Reuniões da Casa dos Conselhos de Brumadinho, localizada à Rua José Solha, 81, Centro, Brumadinho – Minas Gerais.
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RESOLVE:
Art. 1º- Prorrogar o vencimento do Convênio 003/2011  firmado entre o Município/Prefeitura de Brumadinho/ Secretaria Municipal de Bruma-
dinho e Núcleo de Desenvolvimento Humano Econômico para o dia 31 de março de 2014. 
Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na data publicação.
Brumadinho, 11 de dezembro de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
 Presidente Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO 
Leis Municipais Nº 716/1993 e Nº 1.784/2010 e Lei Federal Nº 8069/1990
RESOLUÇÃO CMDCA  030/2013 
Dispõe sobre o Ofício NHDE- Nº027/2013 do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Brumadinho.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho, no cumprimento de suas atribuições legais, considerando 
as justificativas apresentadas, as deliberações e as aprovações na Reunião Ordinária no dia 05 de dezembro de 2013, às 14h00min, na Sala de 
Reuniões da Casa dos Conselhos de Brumadinho, localizada à Rua José Solha, 81, Centro, Brumadinho – Minas Gerais.
RESOLVE:
Art. 1º- Deferir favoravelmente à desistência do NDHE-Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Brumadinho a respeito do Proje-
to “Brasil Vale Ouro”. 
Art. 2º - Executar transferência de recursos do FIA – Fundo da Infância e Adolescência de Brumadinho destinados ao Projeto “Brasil Vale Ouro” 
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais) ao Projeto “Estação 100% Social”.
Art. 3º -  Esta deliberação entra em vigor na data publicação.
Brumadinho, 17 de dezembro de 2013.
Mônica Maria de Sales
Presidente da Comissão de Análise e tipificação de Projetos CMDCA 
Rita de Cássia Campos Nicácio
 Presidente Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO 
Leis Municipais Nº 716/1993 e Nº 1.784/2010 e Lei Federal Nº 8069/1990
RESOLUÇÃO CMDCA  031/2013
Dispõe sobre a certificação para captação de recursos para o FIA- Fundo da Infância e Adolescência de Brumadinho – Projeto Guaratur do 
Centro de Referência da Infância e Preservação da Vida, Edital CMDCA- 002/2013.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho, através da Comissão de Análise de Projetos e Tipificação 
de Serviços Assistenciais, no cumprimento de suas atribuições legais, considerando a Resolução 137 do CONANDA- Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; as justificativas apresentadas; as deliberações e aprovações nas Reuniões do dia 05 e 18 de dezembro 
de 2013, às 13h00min na Casa dos Conselhos/ Secretaria Municipal de Ação Social de Brumadinho, localizada à Rua José Solha, 81, Centro, 
Brumadinho – Minas Gerais. 
RESOLVE:
Art. 1º- Deferir favoravelmente à certificação da entidade Centro de Referência da Infância e Preservação da Vida para captação de recursos 
através do FIA- Fundo da Infância e Adolescência de Brumadinho, para execução do Projeto Guaratur no valor de R$536.769,62 (quinhentos e 
trinta e seis mil, setecentos e sessenta e nove Reais e sessenta e dois centavos). 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data publicação.
Brumadinho, 18 de dezembro de 2013.
Rita de Cássia Campos Nicácio
 Presidente Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho
Mônica Maria de Sales 
Presidente da Comissão de Análise de Projetos e Tipificação de Serviços Assistenciais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Brumadinho

Resolução Comissão Eleitoral - CMDCA nº. 01/2014
Dispõe sobre retificação e prorrogação de prazo no Edital 001/2014 – Convocação da Assembleia Geral para escolha de representantes da 
sociedade civil organizada, para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de 
Brumadinho – MG.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, por sua Comissão Eleitoral, no cumprimento de suas atribuições 
legais, em conformidade com as disposições na Lei Municipal 1.784/2010, considerando os debates estabelecidos, as deliberações e as aprova-
ções em Reunião da Comissão Eleitoral do Conselho no dia 23 de março de 2014, às 14h00min, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, 
situada a Rua José Solha, número 81, Centro, Brumadinho - Minas Gerais. 
RESOLVE:
Art. 1º - Retificar o Edital de Convocação – CMDCA n°001/2014, conforme anexo. 
Art. 2° - Conforme Lei Municipal 1.715, no Edital de Convocação – CMDCA n°001/2014, onde se lê Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
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Social, leia-se Secretaria Municipal de Ação Social.   
Art. 3º - Prorrogar o prazo de inscrições das entidades atuantes no atendimento e/ou defesa dos direitos da criança e do adolescente, inte-
ressadas em compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, conforme artigo 6° do Edital de Convocação - 
CMDCA n°001/2014, para 24 de março de 2014 a 29 de abril de 2014, nos horários de 09h00min às 12h00min e de 14h00min às 17h00min, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. 
Brumadinho, 23 de abril de 2014. 
Comissão Eleitoral 
Cláudia Parreiras dos Santos Soares               
Catarina de Sena Ângelo Leite
Maria Marta Araújo                            

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRUMADINHO 
Leis Municipais Nº 716/1993 e Nº 1.784/2010 e Lei Federal Nº 8069/1990
RESOLUÇÃO Comissão Eleitoral CMDCA nº. 02/2014
Dispõe sobre o resultado do Processo Eleitoral da Sociedade Civil Organizada para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – CMDCA para o biênio 2014/2016. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Brumadinho, no cumprimento de suas atribuições legais, em 
conformidade com as disposições na Lei Municipal 1.784/2010, através de sua Comissão Eleitoral, conforme eleição ocorrida no dia 30 de abril 
de 2014, à luz do Edital de Convocação nº01/2014 e deliberações da Comissão Eleitoral reunida nos dias 23 de abril de 2014 e 30 de abril de 
2014.  
RESOLVE:
Art. 1º- Declara o resultado do Processo Eleitoral da Sociedade Civil Organizada, Titulares e Suplentes, para o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA de Brumadinho, para o mandato de 2014/2016. 

Entidade que representa Candidato

Centro de Referência da Infância e Preservação da Vida - 
Casa Guará  

Titular: Andreia Vasconcelos Moreira 
Suplente: Breno Franco 

Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda Titular: Júlio Pereira dos Santos 
Suplente: Vilma Barbosa 

Pastoral da Criança Titular: Ilza da Penha Maia da Silva 
Suplente: Catarina de Sena Ângelo Leite 

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de 
Brumadinho - NDHE 

Titular: Sérgio Mironi Matildes
Suplente: Paula Josefina Aguiar 

Art. 2º - A posse dos Conselheiros ocorrerá no dia 08 de maio de 2014, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, à Rua José Solha, número 
81, Centro, 35.460-000, Brumadinho – MG.  
Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor na data publicação.
Brumadinho, 05 de maio de 2014.
Catarina de Sena Ângelo Leite
Maria Marta Araújo
Cláudia Parreiras dos Santos Soares

ATA DA 23ª REUNIÃO DO COMUTRAN
Às 09:00 h, do dia 11 de junho de 2014, na sede da Estação do Conhecimento Brumadinho, situada na Rodovia MG 040, km 49, ocorreu a 23ª 
Reunião do Conselho Municipal de Trânsito - COMUTRAN .  Compareceram a reunião os seguintes Conselheiros, previamente convocados por 
edital: Valéria das Dores Moreira (Titular representando a Secretaria de Municipal de Administração), Marcos Luiz de Aguiar (Titular represen-
tando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente), Nivaldo Silva Pereira (Titular representando o SETRANSB), Bruno Celso Leite (Titular repre-
sentando os taxistas), Rafael Henrique Pinto (Titular representando a AUTCOB) e Ramon Siqueira Pinheiro (Titular representando a Concessio-
nária de Transporte). Estiveram presentes ainda, sem direito a voto, os Senhores Gustavo Ferraz (Inhotim) as usuárias Carla Ribeiro Rosa, 
Rosemar Aparecida Cândida, Cláudia Leite, Arlete dos Santos Balbino, os (as) Vereadores (as) Carlos Mendes de Lima, Alessandra Cristina de 
Oliveira, Herbert Firmino Pena e Renata Mariliam Parreiras; os servidores da Câmara Municipal Jaqueline Vieira Souza e Lilian Jaqueline; o 
funcionário da Secretaria de Turismo e Cultura Senhor Rodolfo Lacerda e o Senhor Franco Lopes Lacerda funcionário da Secretaria de 
Planejamento. A presidente do Conselho Senhora Valéria comunicou a saída do Conselheiro Senhor Henrique Coelho, representante da 
Secretaria Municipal de  Obras, visto que o mesmo não mais pertencia ao quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Brumadinho, 
ficando, ele, nos termos do regimento interno, automaticamente destituído do COMUTRAN e informando a sua assunção a Presidência, 
também nos termos do regimento interno. A presidente passou a palavra para o Secretário do Conselho, Senhor Marcos Luiz de Aguiar para 
leitura e aprovação da 22ª ATA. Após leitura e aprovação da 22ª ATA, o Senhor Marcos Aguiar passou a fala para a Presidente Valéria Moreira a 
qual fez a leitura do Decreto Municipal Nº 155 de 11 de julho de 2014, citando a composição atual de todos os membros do COMUTRAN. 
Conforme o referido Decreto o COMUTRAN ficou assim constituído: representando a Secretaria do Meio Ambiente Senhores Marcos Aguiar 
(Titular) e Marciano Reis (Suplente) , representando a Secretaria de Obras Senhores Antônio Orlando (Titular) e Elson Brandão (Suplente), 
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representando a Secretaria de Administração Valéria das Dôres Moreira (Titular) e Múcio Lara (Suplente), representando a Polícia Militar 2º 
Sargento Anderson Maciel (Titular) e 3º Sargento Wanderley da Silva (Suplente) , representando  o SETRANSB  o Senhor Nivaldo Pereira 
(Titular) e Mirielle Adriane (Suplente), representando a Associação dos Usuários de Transporte de Brumadinho Senhores Rafael Pinto (Titular) e 
Marcos  Amorim (Suplente), representando as Empresas Permissionárias e ou Concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo de Brumadi-
nho Senhores Ramon Pinheiro (Titular) e Amarildo Rabelo (Suplente), representando os Prestadores de Serviço de Táxi de Brumadinho 
Senhores Bruno Leite (Titular) e Antônio Alves (Suplente), representando as Pessoas Físicas ou Jurídicas de Direito Privado que Prestam 
Serviços na área de Trâfego, Trânsito, Habilitação Senhores Sérgio Rodrigues (Titular) e Ana Letícia (Suplente) e representantes do CDL Senhor 
Haroldo Resende e Antônio Maciel (Suplente).  A Senhora Valéria encaminhou pedido de retirada de pauta do aumento de tarifa proposto 
pela Empresa Turilessa Ltda (Saritur) em decorrência da mesma não ter apresentado as planilhas de custos, conforme é exigido. A Senhora 
Arlete Balbino, representando a Associação dos moradores do Bairro Santa Efigênia, citou os desmandos dos serviços prestados pela Saritur na 
rota Brumadinho/BH e pediu para que não haja aumento de valores na linha circular que atende ao Bairro Santa Efigênia já que R$1,75 seria 
um preço compatível com a realidade dos usuários. A Senhora Valéria informou que o último aumento de valor das tarifas praticadas no 
Município foi autorizado em dezembro de 2011 e homologado pelo prefeito à época, em janeiro/2012. O Secretário Marcos Aguiar leu o ofício 
enviado pela Turilessa ao Prefeito Brandão solicitando o mencionado reajuste de passagens. O ofício propõe que as rotas Suzana/Brumadinho, 
Palhano/Brumadinho, Piedade/Brumadinho (Via Casa Branca), São José/Brumadinho, Casinha/Brumadinho, Toca, Mato Dentro, Eixo Quebra-
do/Brumadinho (Via Águas Claras) e Coronel Eurico/Aranha/ Brumadinho não sofreriam aumento de valores, permanecendo com as tarifas 
atualmente praticadas. As demais rotas teriam um reajuste tarifário. Após leitura do ofício enviado pela Turilessa, a Senhora Valéria informou 
que o executivo está estruturando um setor de estudos técnicos para o acompanhamento do contrato de concessão com uma visão realista e 
criteriosamente técnica. Solicitou, na oportunidade,  as planilhas de custos aos representantes da Turilessa, para estudo do aumento proposto 
no citado no ofício. A Senhora Rosemara Cândida iniciou a fala solicitando melhores detalhamentos sobre o Contrato com a Turilessa, 
questionou a limpeza da linha 3783 (Conceição de Itaguá via BR 381),  solicitou maior empenho do Conselho Municipal na busca de melhores 
condições dos coletivos que  atendem a linha Brumadinho/BH, mencionou que algumas reivindicações são atendidas, porém depois as 
situações retornam ao que eram. A presidente do Conselho, Senhora Valéria informa que todas as demandas da população devem ser 
encaminhadas também para o COMUTRAN e que dessa forma o Conselho terá ciência exata dos fatos de forma que possa exercer as suas 
competências. O Vereador Carlos Mendes,  se posicionou sobre a relação entre a Empresa e a Comunidade e dispôs  que a criação do Terminal 
de Sarzedo causou grandes transtornos para os usuários de Brumadinho e que a Empresa Saritur deveria respeitar os direitos dos usuários de 
transporte. Ressaltou ainda o vereador Carlos Mendes que  a empresa Turilessa deveria ter uma atenção mais especial e maior cuidado no 
trato do transporte de Brumadinho, visto que tem as suas raízes fincadas neste município, e que também em razão desse fato deveria prestar 
ao povo de Brumadinho um serviço de excelência. A Vereadora Alessandra de Oliveira ponderou sobre o aumento dos membros do Conselho, 
de forma a incluir mais membros da Sociedade Civil, assim como membros do legislativo, solicitou melhoria da qualidade dos coletivos, 
limpeza dos ônibus, respeito ao quadro de horários, comunicação prévia pela Empresa de todas as mudanças, tanto ao legislativo quanto para 
ao executivo e a população. Citou ainda que tornou-se vergonhoso para todos os Vereadores a falta de informações sobre essas mudanças, 
visto que não poderiam atender aos cidadãos. A presidente do Conselho elogiou as solicitações enviadas pela Vereadora Alessandra e 
esclareceu que em relação à questão dos Vereadores comporem os Conselhos foi enviado à Procuradoria do Município uma consulta sobre a 
viabilidade desta composição já que legalmente já cabe ao poder legislativo a função de fiscalização. O senhor Marcos Amorim questionou 
sobre a falta de comunicação que existe por parte da Saritur na divulgação de medidas de ajustes. Citou ainda que não pode haver privação 
de pagamento de passagens em moeda. Como representante da AUTCOB, o Senhor Rafael Henrique Pinto, citou que vai aproximar todas as 
Associações Comunitárias junto à AUTCOB para que haja mais poder de cobrança junto ao COMUTRAN. A Vereadora Renata Parreiras discur-
sou sobre a indignação da população e de todo o legislativo na questão dos serviços prestados pela Saritur/Turilessa dentro do Município de 
Brumadinho,  e colocou também que não concorda com o aumento diferenciado das tarifas, proposto pela Saritur. A senhora Valéria agrade-
ceu as palavras colocadas pela Vereadora Renata ratificando que a manifestação popular é um direito democrático e que deve ser exercido na 
busca pelos direitos. O Vereador Betinho ressalta que o Terminal de Sarzedo foi um desastre para a população de Brumadinho e que a 
proposta de redução/aumento de tarifas no seu entendimento não estaria correta em razão de percentuais diferenciados.  O Senhor Ramon 
Siqueira, representante da Turilessa e membro do COMUTRAN, manifesta-se de  acordo com as reivindicações da população (limpeza dos 
coletivos, manutenção, cumprimento de horários, procedimentos de recarga dos cartões magnéticos) e se compromete a colocá-las em 
prática. Senhor Ramon Siqueira, explicou à Senhora Arlete como será o funcionamento de recarga dos cartões magnéticos nas linhas Bruma-
dinho/BH e BH/Brumadinho. A presidente do Conselho trouxe a informação de que, numa ação conjunta, os Prefeitos de Brumadinho, Mário 
Campos,  e Sarzedo junto a SETOP, conseguiram a distribuição de cartões sem custo para todos os usuários.  Às 10:45 h do dia 11 de junho de 
2014 a Presidente encerrou a reunião. Nada mais a tratar foi lavrada a presente ATA, assinada por todos os conselheiros presentes, acima 
nominados e referenciados. 
Valéria das Dores Moreira– Presidente____________________________________
Marcos Aguiar –  Secretário _____________________________________________
Nivaldo Aguiar – Setransb ______________________________________________
Bruno Leite – Taxista __________________________________________________
Rafael Pinto – Autcob _________________________________________________
Ramon Pinheiro – Turilessa _____________________________________________
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