
Ata da Reunião Ordinária do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Pará de Minas, realizada no dia 04 (quatro)
de fevereiro de 2020 ás 8 horas, na sede da Casa dos Conselhos, situada
à  Rua  Doutor  Cândido,  26,  centro,  Pará  de  Minas.  Justificaram
ausências:Cíntia Lacerda (Patronato), Ângela do Carmo (ABEV), Patrícia
Aparecida (Bola de Gude). Presidente Amanda, iniciou a reunião dando
boas vindas a todos, em seguida Leitura da Ata do mês de Dezembro
2019, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente Amanda
apresentou  oficio  nº  097/2019  MPMG 0471.19.00186-0:  Requisita  as
seguintes  Informações:  encaminhar  a  esta  Promotoria  de  Justiça,
Resolução  nomeando  os  candidatos  eleitos  ao  cargo  de  conselheiros
tutelar,  esclarecendo  se  os  mesmos  entraram  em  exercício   no  dia
10.01.2020.  Oficio  Resposta   nº  02/2020  CMDCA  –  copia  Resolução
016/2020, Portaria nº 16.829/2019, Termo de Posse assinado em 10 de
janeiro de 2019 e Resolução nº 022/2019 ( afastamento do quadro de
suplente   de  conselheira  tutelar  exercício  de  2020/2024:  Jucélia
Aparecida  Matos  Dourado.   Oficio  nº  03/2020  encaminhado  para  a
Procuradoria  Geral  reforçando  o  pedido  de  resposta  ao  Ofício  de  nº
34/2019CMDCA enviado na data de 09 de Outubro de 2019, a pedido
dos conselheiros enviar para Câmara Municipal  pedindo apoio quanto a
este assunto  ( Hotelzinhos). Apresentado o Calendário de Reuniões para
2020, poderá alterar  quando necessário o dia , horário e local ( reunião
itinerantes);  aprovado  por  todos  os  presentes.   Presidente  Amanda,
explicou aos conselheiros a importância das comissões temáticas dentro
do CMDCA;   o conselheiro pode fazer parte de até duas comissões:
Comissão  de  Fundo,  Orçamento  e  Recursos  Públicos:  Laudelina
Ferreira,  Vinícius  Bastos,  Laura  Cristina  Vieira,  Alex  Batista,  Mileide
Ingrid,  Aline  Pacheco  e  Bruno  Soares;   Comissão  de  Registro  de
Entidades,  Inscrição e Monitoramento de Programas: Ângela do
Carmo, Wallace Cleiton, Arlene Veloso, Manoel Viana, Marcos Vinícius,
Heloísa  Helena,  Kênia  Priscila;   Comissão  de  Acompanhamento  e
Assessoria aos Conselhos Tutelares e das Politicas Públicas de
Garantia de Direitos: Laudelina Ferreira, Nayara Muniz, Cíntia Lacerda,
Ana Paula Carvalho,  Ana Paula Campos, Amanda de Miranda, Patrícia
Aparecida.  Aprovado  por  todos  os  presentes.  Cada  comissão  deverá
elaborar seu Plano Anual de Trabalho. Conselheira Laudelina repassou
aos conselheiros a importância do CMDCA/COMISSÃO com o Abrigo Casa
do Caminho, fiscalização,e prestação de contas. Conforme anunciado em
outubro  de  2019  (  ATA  CMDCA),  a  Inspetoria  São  João  Bosco
( Patronato) através do Programa Amigo de Valor do Banco Santarder
receberá o repasse financeiro para 2020, esse repasse foi depositado na
conta do Fundo da Criança e do Adolescente- B. Brasil Ag. 292-5 , conta
corrente:  67.475-3   no  dia  19  de  dezembro  de  2019  Valor:  R$
263.409,10 ( duzentos sessenta três mil, quatrocentos nove reais, dez
centavos); e no dia 24 de dezembro de 2019  mais R$ 35.461,62 (trinta
cinco  mil,  quatrocentos  sessenta  um  reais,  sessenta  dois  centavos),



conforme  aprovação  em  Resolução  para  Inspetoria  São  João  Bosco,
aprovado  por  todos  os  conselheiros  presentes.   Deposito  feito  pela
Siderurgica Alterosa ,  no Fundo da Criança e do Adolescente quantia de
R$ 22.600,00 ( vinte dois mil, seiscentos reais) no dia  30 de dezembro
de  2019,  valor  que  será  destinados  para  as  entidades   inscritas  no
CMDCA  conforme  Edital  /2020  CMDCA.  Será  apresentado  o  extrato
bancario do FIA na próxima reunião.  Esteve presente na reunião do
CMDCA a senhora Silvana Cordeiro dos Santos, coordenadora da Rede de
Cidadã de Para de Minas. Nada mais a tratar, eu Nayara Muniz, secretaria
CMDCA lavrei a presente Ata, que será lida e se aprovada será assinada
por mim e por todos os presentes.      


