
Ata da Reunião Ordinária do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Pará de Minas, realizada no dia 03 (três) de
março de 2020 ás 8 horas, na sede da Casa dos Conselhos, situada à
Rua Doutor Cândido, 26, centro, Pará de Minas. Justificaram ausências:
Ângela do Carmo (ABEV), Bruno Souza e Kênia (Procuradoria), Wallace
Cleiton ( APAE). Presidente Amanda, iniciou a reunião cumprimentando a
todos, em seguida Leitura da Ata do mês de Fevereiro 2020, aprovada e
assinada por todos os presentes. Salientou a presença do Secretário de
Assistência Flávio Medina, que se propôs  a colaborar com os projetos de
divulgação da Campanha de arrecadação para o Fia 2020. Explicou que
no final do ano de 2019 foram convidados os contadores para a entrega
do cheque simbólico para as entidades contempladas, e que neste dia
foi  apresentado a cartilha com o passo a passo  para destinar parte do
Imposto  de  Renda  para  FIA  e  FUMID.  Secretário  Flávio  disse  que  o
convite foi feito para os contadores de Pará de Minas; lembrou que a
participação  foi  mínima,  más  mesmo  assim  o  resultado  foi  positivo.
Presidente Amanda se propôs a resumir o texto e reformular a carilha,
assim  feito,  Secretário  Flávio  Medina  buscará  patrocínio  para  a
impressão  das  cartilhas,  conselheira  Laura  (  APAE)  disponibilizará
mensageiros  para  realizar  as  entrega  das  cartilhas;  Secretário  Flávio
sugeriu também   que a cartilha fosse disparada para todos os servidores
através do e-mail da Prefeitura. Outra proposta foi dada também pela
Presidente Amanda, através de vídeo curto sobre as entidades que são
beneficiadas com a verba do FIA, mostrando o impacto propiciado a elas.
Andreia Teixeira ( Instituto Casa Padre Libério) e contadora, ressaltou
que a divulgação nas rádios  locais  e no canal  de televisão local  é  a
maneira  mais  eficaz  e  abrangente,  se  propôs  buscar  através  da
Arrecadação Fazendária a lista dos contadores inscrito no município para
abranger o máximo possível. Dentre varias sugestões a comissão do FIA
se  organizará  (  visitas  aos  contadores,  OAB,  UNIMED),  lembrando
também que as empresas também devem ser visitadas e incentivadas ao
repasse não somente para o FIA como também para o Idoso.  Presidente
Amanda apresentou o saldo atual do FIA em 28 de fevereiro de 2020: R$
126.310,55  (cento vinte seis mil, trezentos dez reais, cinquenta cinco
centavos), bem como o saldo disponível para o Patronato, depositado
pelo  Banco  Santander  R$  298.870,72  (duzentos  noventa  oito  mil,
oitocentos  setenta  reais,  setenta  dois  centavos).  Seguindo  pauta  de
reunião:Oficio  MPMG  nº  188/2020:  Decisão  Administrativa  de
Arquivamento – Ultrapassadas todas as fases previstas no Edital  de
convocação, bem como na lei  local que disciplina o processo seletivo,
foram  eleitos  cinco  conselheiros  tutelares  titulares  e  suplentes,  não
tendo sido verificada qualquer irregularidade na condução do processo
eletivo- DETERMINA O ARQUIVAMENTO deste expediente mediante as
providencias de praxo. 13 de fevereiro de 2020.( Promotor de Justiça
Charles Daniel França Salomão).Presidente Amanda apresentou o novo
Regimento  Interno  do  Conselho  Tutelar,  pediu  que  os  conselheiros



fizessem a leitura até a próxima reunião para a votação de aprovação do
documento,  que  será  enviado  por  e-mail.  Seguidamente  Presidente
Amanda  informou  sobre  Oficio  06/2020  CMDCA  enviado  para  a
coordenadora da Saúde Mental, psicóloga Marina Saraiva solicitando seu
apoio  ao  atendimento  psicológico  em  grupo  para  os  conselheiros
tutelares. Finalizando a pauta de Reunião, com a presença do Vereador
Toninho Gladistone , que após ter recebido oficio nº 05/2020CMDCA ,
pedindo apoio e colaboração quanto a fiscalização dos Hoteizinhos que
funcionam  em  nossa  cidade.,  expôs  suas  ideias:  informou  que  a
comissão de educação da Câmara estará em parceira com este conselho
(CMDCA)  para  elaboração  e  apresentação  de  um Projeto  de  Lei  que
regularize  a  situação  desses  espaços.  CMDCA  deverá  listar  o  maior
numero  desses  espaços  (  que  consigam  observar  pela  cidade)e  em
seguida a comissão de entidades tentem visitar os espaços . Sugeriu-se
também que fosse pesquisado municípios que já possuem projeto de Lei
similar, para que o CMDCA juntamente ao vereador possa elaborara o PL
municipal.  Conselheira Nayara se propôs aos conselheiros que todas as
ideias sobre o assunto podem ser enviadas para seu e-mail que ela se
disponibiliza para ir organizando um esboço com as sugestões, aprovado
por  todos.   Na  oportunidade  conselheiro  Vinícius  (  AJUTA)  expôs  a
problemática  dos  Transportes  Escolares,  para  que  o  CMDCA  busque
parcerias  de  fiscalizações,  visto  diversos  transportes  aparentam
situações  irregulares  que  colocam  em  risco  as  crianças.  Presidente
Amanda agradeceu a todos pela reunião produtiva.  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.      


